
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.414.2016. JK

Urząd Miasta 
Oława

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.747.2016.MF.4189 (nr wewnętrzny MF163) z dnia 18 listopada 

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

zmiany podziału dotacji przekazywanych z budżetu państwa w następującej szczegółowości
fw złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85212 2010 Urząd Miasta Oława 90 000

Powyższe środki, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 16) przeznaczone 

są na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu 

realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania 

składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF163.
Z up. WOJEWOj^gyjOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.414.2016. JK

Urząd Miasta 
Wojcieszów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.747.2016.MF.4189 (nr wewnętrzny MF163) z dnia 18 listopada 

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 zwiększenia

852 85212 2010 Urząd Miasta Wojcieszów 14 500

Powyższe środki, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 16) przeznaczone 

są na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu 

realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych,' ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania 

składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF163.
Z up. WOJEWOpY^J^NOŚLĄSKIEGO

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

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.414.2016. JK

Urząd Miasta i Gminy 
Głuszyca

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.747.2016.MF.4189 (nr wewnętrzny MF163) z dnia 18 listopada 

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 zwiększenia

852 85212 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Głuszyca

9 000

Powyższe środki, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 16) przeznaczone 

są na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu
irealizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania 

składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF163.
Zup. W OJEW O^^^W ŚLĄSKIEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.414.2016 .JK

Urząd Miasta i Gminy 
Nowogrodziec

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.747.2016.MF.4189 (nr wewnętrzny MF163) z dnia 18 listopada 

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 zwiększenia

852 85212 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Nowogrodziec

12 800

Powyższe środki, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 16) przeznaczone 

są na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu
V irealizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania 

składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF163.
Z up. W0JEW^TD^NGŚU\SKI

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.414.2016.JK

Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.747.2016.MF.4189 (nr wewnętrzny MF163) z dnia 18 listopada 

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 zwiększenia

852 85212 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

28 500

Powyższe środki, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 16) przeznaczone 

są na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu 

realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania 

składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF163.
Z up. W O JE W O ^^W O ŚL łiSK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.414.2016.JK

Urząd Miasta i Gminy 
Złoty Stok

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.747.2016.MF.4189 (nr wewnętrzny MF163) z dnia 18 listopada 

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 zwiększenia

852 85212 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Złoty Stok

2 145

Powyższe środki, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 16) przeznaczone 

są na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu 

realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania 

składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m in. numer wewnętrzny decyzji -  MF163.
Z up. W O JE W ^ T ^ L^O Ś IĄ SK IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



r  -

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.414.2016. JK

Urząd Gminy 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.747.2016.MF.4189 (nr wewnętrzny MF163) z dnia 18 listopada 

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 zwiększenia

852 85212 2010 Urząd Gminy Bolesławiec 1 600

Powyższe środki, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 16) przeznaczone 

są na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu 

realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania 

składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF163.
Z up. W O JEW O pYtiO^ŚLASK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.414.2016 .JK

Urząd Gminy 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.747.2016.MF.4189 (nr wewnętrzny MF163) z dnia 18 listopada 

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 zwiększenia

852 85212 2010 Urząd Gminy Głogów 2 000

Powyższe środki, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 16) przeznaczone 

są na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu 

realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania 

składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF163.
Z up. W OJEW Op^Op^ŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.414.2016.JK

Urząd Gminy 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.747.2016.MF.4189 (nr wewnętrzny MF163) z dnia 18 listopada 

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 zwiększenia

852 85212 2010 Urząd Gminy Kamienna 
Góra

11 500

Powyższe środki, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 16) przeznaczone 

są na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu 

realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania 

składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF163.
Z up. WOJEW(^DQfcNOŚLASKI

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.414.2016. JK

Urząd Gminy 
Kobierzyce

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.747.2016.MF.4189 (nr wewnętrzny MF163) z dnia 18 listopada 

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 zwiększenia

852 85212 2010 Urząd Gminy Kobierzyce 19 200

Powyższe środki, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 16) przeznaczone 

są na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu 

realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania 

składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełno sprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF163.
Z up. W OJEW ^TD^LNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.414.2016. JK

Urząd Gminy 
Kondratowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.747.2016.MF.4189 (nr wewnętrzny MF163) z dnia 18 listopada 

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 zwiększenia

852 85212 2010 Urząd Gminy 
Kondratowice

22 000

Powyższe środki, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 16) przeznaczone 

są na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu 

realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania 

składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF163.
Z up. W OJEW O p^NO ŚLĄSK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.414.2016.JK

Urząd Gminy 
Kostomłoty

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.747.2016.MF.4189 (nr wewnętrzny MF163) z dnia 18 listopada 

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 zwiększenia

852 85212 2010 Urząd Gminy Kostomłoty 9 800

Powyższe środki, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 16) przeznaczone 

są na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu
!f .

realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawmonym 

do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania 

składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF163.

Z up. WOJEWO^fgDfcNOŚLĄSKIEGC

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.414.2016. JK

Urząd Gminy 
Krośnice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.747.2016.MF.4189 (nr wewnętrzny MF163) z dnia 18 listopada 

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 zwiększenia

852 85212 2010 Urząd Gminy Krośnice 12 000

Powyższe środki, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 16) przeznaczone 

są na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu 

realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania 

składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF163.
Z up. WOJEWOpY^ObNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.414.2016.JK

Urząd Gminy 
Lewin Kłodzki

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.747.2016.MF.4189 (nr wewnętrzny MF163) z dnia 18 listopada 

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 zwiększenia

852 85212 2010 Urząd Gminy Lewin 
Kłodzki

11 500

Powyższe środki, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 16) przeznaczone 

są na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu 

realizacji ustawy o świadczeniach rodzinńych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania 

składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

M F 1 6 ^  Up. W O JE W ^ ^ N O Ś L Ą S K IE G G



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.414.2016.JK

Urząd Gminy 
Oława

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.747.2016.MF.4189 (nr wewnętrzny MF163) z dnia 18 listopada 

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 zwiększenia

852 85212 2010 Urząd Gminy Oława 39 000

Powyższe środki, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 16) przeznaczone 

są na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu 

realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania 

składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF163.
Z up. W O JE W O ^ B ^ O Ś L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.414.2016.JK

Urząd Gminy 
Przeworno

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.747.2016.MF.4189 (nr wewnętrzny MF163) z dnia 18 listopada 

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 zwiększenia

852 85212 2010 Urząd Gminy Przeworno 6 700

Powyższe środki, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 16) przeznaczone 

są na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu 

realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania 

składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF163.
Z up. W OJEW My^gkNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.414.2016. JK

Urząd Gminy 
Siekierczyn

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.747.2016.MF.4189 (nr wewnętrzny MF163) z dnia 18 listopada 

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 zwiększenia

852 85212 2010 Urząd Gminy Siekierczyn 34 800

Powyższe środki, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 16) przeznaczone 

są na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu 

realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy' osobom uprawnionym 

do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania 

składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF163.
Z up. W O JE W ^ r i^ N O Ś L Ą S K IE G t

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.414.2016. JK

Urząd Gminy 
Żukowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.747.2016.MF.4189 (nr wewnętrzny MF163) z dnia 18 listopada 

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 zwiększenia

852 85212 2010 Urząd Gminy Żukowice 16 000

Powyższe środki, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 16) przeznaczone 

są na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu 

realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania 

składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF163.
Z up. W O JEW O ^D^N O ŚLĄSK IEG C

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.414.2016.JK

Urząd Miasta 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.747.2016.MF.4189 (nr wewnętrzny MF163) z dnia 18 listopada 

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 85212 2010 Urząd Miasta Bolesławiec 46 503

Powyższe środki, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 16) przeznaczone 

były na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu

realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania 

składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF163.

Z up. WOJEWO^iaNOŚLASKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Rudżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.414.2016. JK

Urząd Miasta 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.747.2016.MF.4189 (nr wewnętrzny MF163) z dnia 18 listopada 

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 85212 2010 Urząd Miasta Dzierżoniów 36 400

Powyższe środki, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 16) przeznaczone 

były na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu

realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania 

składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -M F l< p .

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

WOJEW^D^WOŚŁASKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.414.2016. JK

Urząd Miasta 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.747.2016.MF.4189 (nr wewnętrzny MF163.) z dnia 18 listopada 

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 85212 2010 Urząd Miasta Głogów 74 105

Powyższe środki, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 16) przeznaczone 

były na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu

realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania 

składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełno sprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF163UP. WOJEWOp^d^NflŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.414.2016 .JK

Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.747.2016.MF.4189 (nr wewnętrzny MF163) z dnia 18 listopada 

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 85212 2010 Urząd Miasta Legnica 122 309

Powyższe środki, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 16) przeznaczone 

były na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu

realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania 

składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.iu. uumer wewnętrzny deeyzji -  MFJ63. w0JEW0̂ 0^ 6K1E8t

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.414.2016.JK

Urząd Miasta 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.747.2016.MF.4189 (nr wewnętrzny MF163) z dnia 18 listopada 

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 85212 2010 Urząd Miasta Świdnica 49 952

Powyższe środki, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 16) przeznaczone 

były na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu
-■i

realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania 

składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m in . numer wewnętrzny decyzji -  MF163.
Z up. W OJEW O ^O ^O ŚLĄSK IEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.414.2016 .JK

Urząd Miasta i Gminy 
Pieńsk

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.747.2016.MF.4189 (nr wewnętrzny MF163) z dnia 18 listopada 

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 85212 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Pieńsk

13 776

Powyższe środki, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 16) przeznaczone 

były na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu

realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania 

składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF163.
Z up. W OJEW ^Y^W W ŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu


