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Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

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 Miasta i Gminy 
Wołów

20 000

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 0JEW 0W J M ^ Ł / | S K ! E 60

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

^Inansów i Budżetu
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FB-BP.3111.389.2016. JK

Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

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.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

60 000

Powyższa dotacja1, 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 0Włf)0p^Q Ś LĄSK1 EGO

Edyta Sapaia 
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów I Budżetu



FB-BP.3111.389.2016 .JK

Urząd Miasta i Gminy 
Złoty Stok

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.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Złoty Stok

14 000

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. WOJ EW O^łifÓ ysJGŚLĄSKI EGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

c inansów i Budżetu



FB-BP.3111.389.2016 .JK

Urząd Miasta i Gminy 
Żarów

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 Miasta i Gminy 
Żarów

23 000

ł 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.

Zup.WOJEWODp0t^ SK|Eeo

Edyta Sapała
ij YREKTOR w y d z ia ł u

Hnansów i Budżetu



FB-BP.3111.389.2016. JK

Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

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.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

23 000

Powyższa dotacja, pochodząca z rezerwy cfelowej (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. W0JEW0DYj&O 11J0ŚLĄSK1EG0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.389.2016. JK

Urząd Gminy 
Bolesławiec

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 Bolesławiec 63 300

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 

iia 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. WOJEWODYJpflO^SKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

F i n a n s ó w  ś R u c f e t u



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.389.2016. JK

Urząd Gminy 
Chojnów

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
Kyvota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Chojnów 45 000

Powyższa dotacja, pochpdząca 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 ODY^NOŚfcĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.389.2016.JK

Wrocław, dnia 18 listopada 2016 r.

Urząd Gminy 
Ciepłowody

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 Ciepłowody 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.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.389.2016.JK

Urząd Gminy 
Cieszków

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 Cieszków 20 000

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.

Edyta Sapała 
d y r e k t o r  w y d z ia łu

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.389.2016. JK

Wrocław, dnia 18 listopada 2016 r.

Urząd Gminy 
Dobromierz

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 Dobromierz 15 000

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. WOJEWpe^DptNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Pin^nsów i Budżetu


