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Urząd Miasta i Gminy 
Mieroszów

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 
Mieroszów

8 000

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 OJEW O Dy^dO ipŚLĄSKlEG O 

c r i
Edyta Sapała 

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu
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Urząd Miasta i Gminy 
Międzylesie

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 
Międzylesie

33 000

Powyższa dotacfa, 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 D y ^ J J J O Ś L Ą S K I E G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W
FB-BP.3111.389.2016.JK

Urząd Miasta i Gminy 
Milicz

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 
Milicz

38 000

Powyższa dotacja, pochodząca z rezerwy celowej (cz.83, poź. 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. WOJEWOpKlOyTOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu
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Urząd Miasta i Gminy 
M irsk

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 
Mirsk

32 000

' 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. WOJEWOpYliOL̂ lOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu
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Urząd Miasta i Gminy 
Olszyna

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 
Olszyna

12 200

Powyższa dotacja, pochodząca z rezerwy ćelowej (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 integracj a 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 0J E W 0D p ( j C ^ p Ś l Ą S K I E G 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 listopada 2016 r.
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Urząd Miasta i Gminy 
Pieńsk

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 
Pieńsk

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 tip, W 0 J E W 0 D YJM5 tjlflś LĄ 8 K i E G 0 
Cf

Edyta Sapała 
DYREKTOR, WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 listopada 2016 r.
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Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

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 
Prochowice

6 500

Powyższa dotacja, pochbdząca 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 g P ^ D O p ł O Ś L Ą S K I E G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.389.2016 .JK

Urząd Miasta i Gminy 
Przemków

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 
Przemków

55 000

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  0D YH90 L$ .0Ś L Ą S K I E G Q

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Hnansów i Budżetu
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Urząd Miasta i Gminy 
Radków

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 
Radków

38 000

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 integracj a 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.

2 up. W 0 JEW O jP rt)0 1|I0 Ś tĄ S K IE G 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu
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Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin

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 
Strzelin

50 000

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 D ^ ^ B d lN iD Ś Ł Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finensów i Budżetu
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Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

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 
Szczytna

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
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu
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Wrocław, dnia 18 listopada 2016 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Ścinawa

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 
Ścinawa

10 550

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. W0JEW0D)C-ei3LiiDŚLĄSKIEG0

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

Finansów i Budżetu
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Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa

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 
Świerzawa

40 000

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

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 0J E W 0p r ó 0 ! ^ ^ L Ą S K ! E G Q

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu
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Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

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 
Trzebnica

2 850

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 G J E W O D ^ L S p Ś t Ą S K E G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZiAŁU

Finansów i Budżetu
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Urząd Miasta i Gminy 
Wąsosz

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 
Wąsosz

40 000

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.

7 up. W O J E W O D K f i M J ^ Ś L Ą S K I E G O

4 .
Edyta Sapała 

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Bud/re'"
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Urząd Miasta i Gminy 
Węgliniec

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 
Węgliniec

10 000

* 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. WQJEWODŷ fOU!0ŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu
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Urząd Miasta i Gminy 
Wiązów

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 
Wiązów

4 000

Powyższa dotacja, pochodząca z rezćrwy 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 OD)fJ30L.NPŚLĄSKIEGO

¿z
Edyta Sapała 

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu


