
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.389.2016.JK

Wrocław, dnia 18 listopada 2016 r.

Urząd Gminy 
Mietków

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.579.2016.MF.3015 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 06 października 

2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany 

podziału dotacji przekazywanych z budżetu państwa w następującej szczegółowości:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Mietków 1 300

Powyższa dotacja, pochodząca z rezerwy celowej #(cz. 83, poz. 25), przeznaczona 

była na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków 

okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 

ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie

w układzie zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego

w następującej szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu gminy 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF142.

Z up. WOJEWi

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

DOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.389.2016.JK

Wrocław, dnia 18 listopada 2016 r.

Urząd Gminy 
Miękinia

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.579.2016.MF.3015 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 06 października 

2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany 

podziału dotacji przekazywanych z budżetu państwa w następującej szczegółowości:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Miękinia 1 000

Powyższa dotacja, pochodząca z rezerwy celowej (cz.83, poz. 25), przeznaczona 

była na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków 

okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 

ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie

w układzie zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego

w następującej szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu gminy 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF142.
Z up. W0JF.W^J><i)0^WeŚLĄSKIEG0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

. finansów' i Budtetu



f il

FB-BP.3111.389.2016 .JK

Urząd Gminy 
Miłkowice

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 listopada 2016 r.

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.579.2016.MF.3015 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 06 października 

2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany 

podziału dotacji przekazywanych z budżetu państwa w następującej szczegółowości:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Miłkowice 26 000

Powyższa dotacja, pochodząca,z rezerwy celowej (cz.83, poz. 25), przeznaczona 

była na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków 

okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 

ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie

w układzie zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego

w następującej szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu gminy 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF142.

Z lip. WCUEWpPYl)0|,Wl3Śl.i|SKIEQ0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.389.2016. JK

Wrocław, dnia 18 listopada 2016 r.

Urząd Gminy 
Mściwojów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.579.2016.MF.3015 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 06 października 

2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany 

podziału dotacji przekazywanych z budżetu państwa w następującej szczegółowości:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Mściwojów 12 000

Powyższa dotacja, pochodząca z rezerwy celowej (cz.83, poz. 25), przeznaqzona 

była na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków 

okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 

ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie

w układzie zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego

w następującej szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13,1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu gminy 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF142.

, Z up. W OJEW OprtKMŚlJiSKfEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

^nansów  i Budio iu



w
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.389.2016.JK

Urząd Gminy 
Mysłakowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.579.2016.MF.3015 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 06 października 

2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany 

podziału dotacji przekazywanych z budżetu państwa w następującej szczegółowości:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy 
Mysłakowice

15 000

Powyższa dbtacja, pochodząca z rezerwy celowej (cz.83, poz. 25), przeznaczona 

była na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków 

okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 

ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie

w układzie zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego

w następującej szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1.- Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu gminy 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF142.

Z up. WOJ EW O jy t^ O O  I^ G Ś tĄ SK  IE G 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



min«Ifj»
FB-BP.3111.389.2016 .JK

Urząd Gminy 
Niechlów

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 listopada 2016 r.

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.579.2016.MF.3015 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 06 października 

2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany 

podziału dotacji przekazywanych z budżetu państwa w następującej szczegółowości:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Niechlów 44 000

Powyższa dotacja, pochodząca z rezerwy celowej (cz.83, poz. 25), przeznaczona 

była na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków 

okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 

ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie

w układzie zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego

w następującej szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu gminy 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF142.

Z up. WGJEWpdf"DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.389.2016.JK

Urząd Gminy 
Nowa Ruda

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 listopada 2016 r.

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.579.2016.MF.3015 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 06 października 

2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany 

podziału dotacji przekazywanych z budżetu państwa w następującej szczegółowości:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Nowa Ruda 30 000

i, Powyższa dotacja, pochodząca z rezerwy celowej (cz.83, poz. 25), przeznaczona 

była na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków 

okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 

ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie

w układzie zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego

w następującej szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu gminy 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF142.

Z up. W OJEW O^gLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżstu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.389.2016. JK

Urząd Gminy 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.579.2016.MF.3015 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 06 października 

2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany 

podziału dotacji przekazywanych z budżetu państwa w następującej szczegółowości:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Oleśnica 10 200

Powyższa dotacja, pochodząca z rezerwy celowej (cz.83, poz. 25), przeznaczona 

była na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków 

okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 

ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie

w układzie zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego

w następującej szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu gminy 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF142.

Z up. W OJEW giyrCb^aŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów ś Budżet!'



FB-BP.3111.389.2016.JK

Urząd Gminy 
Oława

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.579.2016.MF.3015 ,(nr wewnętrzny MF142) z dnia 06 października 

2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany 

podziału dotacji przekazywanych z budżetu państwa w następującej szczegółowości:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 listopada 2016 r.

(\v złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Oława 9 400

Powyższa dotacja, pochodząca z rezerwy celowej (cz.83, poz. 25), przeznaczona , 

była na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków 

okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 

ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie

w układzie zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego

w następującej szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu gminy 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF142.

Z up. W O JEW O Dpm |,O ŚtĄSKJEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.389.2016. JK

Wrocław, dnia 18 listopada 2016 r.

Urząd Gminy 
Osiecznica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.579.2016.MF.3015 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 06 października 

2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany 

podziału dotacji przekazywanych, z budżetu państwa w następującej szczegółowości:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Osiecznica 24 300

Powyższa dotacja,, pochodząca z rezerwy celowej (cz.83, poz. 25), przeznaczona 

była na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków 

okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 

ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie

w układzie zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego

w następującej szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu gminy 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF142.

Z up. WOJEWOD)«J5L̂ 0ŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.3 89.2016. JK

Wrocław, dnia 18 listopada 2016 r.

Urząd Gminy 
Paszowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.579.2016.MF.3015 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 06 października 

2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany 

podziału dotacji przekazywanych z budżetu państwa w następującej szczegółowości:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Paszowice 27 000

Powyższa dotacja, pochodząca z rezerwy celowej (cz.83, poz. £5), przeznaczona 

była na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków 

okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 

ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie

w układzie zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego

w następującej szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu gminy 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF142.

Z up. W0JEW0D>^LNpśtĄSKIEG0

Edyta
DYREKTOf ¡AŁU

Finansóy ¡tu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.389.2016.JK

Wrocław, dnia 18 listopada 2016 r.

Urząd Gminy 
Pielgrzymka

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.579.2016.MF.3015 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 06 października 

2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany 

podziału dotacji przekazywanych z budżetu państwa w następującej szczegółowości:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Pielgrzymka 17 000

i Powyższa dotacja, pochodząca z rezerwy celowej (cz.83, poz. 25), przeznaczona 

była na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków 

okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 

ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie

w układzie zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego

w następującej szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu, gminy 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF142.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Hnansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.389.2016. JK

Wrocław, dnia 18 listopada 2016 r.

Urząd Gminy 
Podgórzyn

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.579.2016.MF.3015 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 06 października 

2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany 

podziału dotacji przekazywanych z budżetu państwa w następującej szczegółowości:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Podgórzyn 34 000

Powyższa dotacja, pochodząca z rezerwy cęlowej (cz.83, poz. 25), przeznaczona 

była na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków 

okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 

ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie

w układzie zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego

w następującej szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu gminy 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF142.
Z  up, W O J E W O l ^ P 0d ^ Ą S K I E G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.389.2016.JK

Wrocław, dnia 18 listopada 2016 r.

Urząd Gminy 
Przeworno

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.579.2016.MF.3015 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 06 października 

2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany 

podziału dotacji przekazywanych z budżetu państwa w następującej szczegółowości:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Przeworno 5 800

Powyższa dotacja, pochodząca z rezerwy celowej (cz.83, poz. 25), przeznaczona 

była na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków 

okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 

ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie

w układzie zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego

w następującej szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1.- Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu gminy 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF142.

Z  up. W O J  E W  O ^ M f ó | i l 0 Ś i Ą S  K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.389.2016. JK

Urząd Gminy 
Ruja

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.579.2016.MF.3015 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 06 października 

2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany 

podziału dotacji przekazywanych z budżetu państwa w następującej szczegółowości:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 listopada 2016 r.

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Ruja 5 000

Powyższa dotacja, pochądząca z rezerwy celowej (cz.83, poz. 25), przeznaczona 

była na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków 

okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 

ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie

w układzie zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego

w następującej szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1.- Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu gminy 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF142.

Z lip . W O JE W O pV l56 i^ ś tĄ S K IE G O

Edyta F^-rilr
DYREKTOR ' '  JAŁU

Rnansów .u



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.389.2Q16.JK

Wrocław, dnia 18 listopada 2016 r.

Urząd Gminy 
Siekierczyn

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.579.2016.MF.3015 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 06 października 

2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany 

podziału dotacji przekazywanych z budżetu państwa w następującej szczegółowości:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Siekierczyn 2 000

Powyższa dotacja, pochodząca z rezerwy celowej (cz.83, poz. 25), przeznaczona 

była na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków 

okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 

ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie

w układzie zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego

w następującej szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu gminy 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF142.

Z up, W O JE W O p K ^ ^ d ŚLĄ SK - IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżstu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.389.2016.JK

Wrocław, dnia 18 listopada 2016 r.

Urząd Gminy 
Sulików

W związku z decyzją Ministra Rozwoju Finansów

Nr MF/FS4.4143.3.579.2016.MF.3015 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 06 października 

2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany 

podziału dotacji przekazywanych z budżetu państwa w następującej szczegółowości:

Powyższa dotacja, pochodząca z rezerwy celowej (cz.83, poz. 25), przeznaczona 

była na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków 

okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 

ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie

w układzie zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego

w następującej szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu gminy 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF142.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Sulików 9 000

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.389.2016.JK

Urząd Gminy 
Walim

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 listopada 2016 r.

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.579.2016.MF.3015 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 06 października 

2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany 

podziału dotacji przekazywanych z budżetu państwa w następującej szczegółowości:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Walim 12 000

Powyższa dotacja, pochodząca z rezerwy celowej ,(cz.83, poz. 25), przeznaczona 

była na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków 

okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 

ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie

w układzie zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego

w następującej szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu gminy 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF142.
Z  up. W O J E W O ^ e ^ L p ś t Ą S K I E G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

finansów  i Budźaiu



FB-BP.3111.389.2016.JK

Urząd Gminy 
Warta Bolesławiecka

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 listopada 2016 r.

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.579.2016.MF.3015 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 06 października 

2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany 

podziału dotacji przekazywanych z budżetu państwa w następującej szczegółowości:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Warta 
Bolesławiecka

20 000

Powyższa dbtacja, pochodząca z rezerwy celowej (cz.83, poz. 25), przeznaczona 

była na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków 

okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 

ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie

w układzie zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego

w następującej szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu gminy 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF142.

Z up. W OJEW OpY^OLMOŚŁĄSKIEGO
'2

Edyla Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Cucitatu



FB-BP.3111.389.2016. JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 listopada 2016 r.

Urząd Gminy 
Wińsko

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.579.2016.MF.3015 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 06 października 

2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany 

podziału dotacji przekazywanych z budżetu państwa w następującej szczegółowości:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Wińsko 9 000

Powyższa dotacja, pochodząca z rezerwy celowej (cz.83,,poz. 25), przeznaczona 

była na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków 

okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 

ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie

w układzie zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego

w następującej szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu gminy 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF142.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.389.2016. JK

Wrocław, dnia 18 listopada 2016 r.

Urząd Gminy 
Zagrodno

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.579.2016.MF.3015 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 06 października 

2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany 

podziału dotacji przekazywanych z budżetu państwa w następującej szczegółowości:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Zagrodno 35 000

* Powyższa dotacja, pochodząca z rezerwy celowej (cz.83, poz. 25), przeznaczona 

była na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków 

okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 

ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

w układzie zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego

w następującej szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu gminy 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF142.

Z up. WOJEWOD^B0LNQŚtĄSKiEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Dudźatu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.389.2016.JK

Wrocław, dnia 18 listopada 2016 r.

Urząd Gminy 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.579.2016.MF.3015 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 06 października 

2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany 

podziału dotacji przekazywanych z budżetu państwa w następującej szczegółowości:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Złotoryja 30 000

Powyższa dotacja, pochodząca z rezerwy celowej (cz.83, poz. 25), przeznaczona 

była na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków 

okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 

ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie

w układzie zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego

w następującej szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu gminy 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF142.

Z up. W O JEW O D >ed^CĄSK IE0O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.389.2016.JK

Wrocław, dnia 18 listopada 2016 r.

Urząd Gminy 
Żórawina

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.579.2016.MF.3015 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 06 października 

2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany 

podziału dotacji przekazywanych z budżetu państwa w następującej szczegółowości:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Żórawina 25 000

Powyższa dotacja, pochodząca z rezerwy celowej (cz.83, poz. 25), przeznaczona , 

była na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków 

okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 

ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie 

w układzie zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego

w następującej szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu gminy 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF142.

Z up. W 0 JE W p © Y ^ 5 i^ F ŚL Ą SK IE 6 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.389.2016.JK

Urząd Gminy 
Żukowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.579.2016.MF.3015 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 06 października 

2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany 

podziału dotacji przekazywanych z budżetu państwa w następującej szczegółowości:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Żukowice 10 900

Powyższa dotacja, pochodząca z rezerwy celowej (cz.83, poz. 25), przeznaczona 

była na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków 

okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 

ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie

w układzie zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego

w następującej szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu gminy 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF142.
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Edyla Sapała 

d y r e k t  o r  w y d z ia ł u  
Hnansów i Duciżafu


