
FB-BP.3111.407.2016. JK

Urząd Miasta i Gminy 
Prusice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.568.2016.MF.2992 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 28 września 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 25 listopada 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zmniejszenia

852 85216 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Prusice

6 600

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone 

były na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 

ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - 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 na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.407.2016. JK

Urząd Miasta i Gminy 
Przemków

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.568.2016.MF.2992 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 28 września 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 85216 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Przemków

6 500

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone 

były na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 

ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - 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 na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.
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FB-BP.3111.407.2016. JK

Urząd Miasta i Gminy 
Radków

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.568.2016.MF.2992 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 28 września 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 25 listopada 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85216 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Radków

9 500

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone 

były na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 

ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - 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 na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.
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FB-BP.3111.407.2016.JK

Urząd Miasta i Gminy 
Sobótka

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.568.2016.MF.2992 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 28 września 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 25 listopada 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85216 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Sobótka

3 820

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone 

były na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 

ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - 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 na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.
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FB-BP.3111.407.2016. JK

Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.568.2016.MF.2992 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 28 września 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 85216 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin

15 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone 

były na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 

ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - 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 na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.
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FB-BP.3111.407.2016.JK

Urząd Miasta i Gminy 
Syców

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.568.2016.MF.2992 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 28 września 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 25 listopada 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85216 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Syców

3 300

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone 

były na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 

ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - 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 na rok 2016 

po strome dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.
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FB-BP.3111.407.2016. JK

Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.568.2016.MF.2992 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 28 września 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 25 listopada 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85216 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

34 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone 

były na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 

ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - 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 na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.
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FB-BP.3111.407.2016. JK

Urząd Miasta i Gminy 
Ścinawa

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.568.2016.MF.2992 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 28 września 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 25 listopada 2016 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85216 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Ścinawa

4 300

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone 

były na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 

ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - 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 na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.
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FB-BP.3111.407.2016. JK

Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.568.2016.MF.2992 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 28 września 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 25 listopada 2016 r.

fw złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85216 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

2 350

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone 

były na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 

ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - 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 na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.
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FB-BP.3111.407.2016. JK

Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.568.2016.MF.2992 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 28 września 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 25 listopada 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85216 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa

14 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone 

były na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 

ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - 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 na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.407.2016.JK

Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.568.2016.MF.2992 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 28 września 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 85216 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

5 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone 

były na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 

ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - 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 na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.
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FB-BP.3111.407.2016.JK

Urząd Miasta i Gminy 
Wąsosz

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.568.2016.MF.2992 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 28 września 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 25 listopada 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85216 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Wąsosz

5 903

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone 

były na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 

ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - 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 na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.407.2016. JK

Urząd Miasta i Gminy 
Węgliniec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.568.2016.MF.2992 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 28 września 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 85216 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Węgliniec

7 200

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone 

były na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 

ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - 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 na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.407.2016. JK

Urząd Miasta i Gminy 
Wiązów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.568.2016.MF.2992 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 28 września 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 85216 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Wiązów

15 532

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone 

były na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 

ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - 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 na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.
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FB-BP.3111.407.2016. JK

Urząd Miasta i Gminy 
Wleń

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.568.2016.MF.2992 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 28 września 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 85216 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Wleń

4 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone 

były na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 

ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - 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 na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.407.2016. JK

Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.568.2016.MF.2992 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 28 września 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 85216 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

17 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone 

były na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 

ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - 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 na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.407.2016. JK

Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.568.2016.MF.2992 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 28 września 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 85216 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

2 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone 

były na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 

ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - 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 na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.
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FB-BP.3111.407.2016. JK

Urząd Miasta i Gminy 
Ziębice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.568.2016.MF.2992 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 28 września 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 25 listopada 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85216 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Ziębice

22 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone 

były na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 

ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - 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 na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.
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FB-BP.3111.407.2016. JK

Urząd Miasta i Gminy 
Złoty Stok

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.568.2016.MF.2992 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 28 września 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 25 listopada 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85216 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Złoty Stok

10 177

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone 

były na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 

ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - 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 na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.
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FB-BP.3111.407.2016. JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

Urząd Gminy 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.568.2016.MF.2992 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 28 września 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 85216 2030 Urząd Gminy Bolesławiec 10 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone 

były na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 

ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - 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 na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.407.2016. JK

Urząd Gminy 
Borów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.568.2016.MF.2992 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 28 września 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 85216 2030 Urząd Gminy Borów 2 100

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone 

były na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 

ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - 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 na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.407.2016.JK

Urząd Gminy 
Ciepłowody

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.568.2016.MF.2992 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 28 września 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 85216 2030 Urząd Gminy Ciepłowody 3 800

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone 

były na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 

ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - 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 na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.

Z u p .W C J E W 0 ^ ^ l '5 ! a E 6 0

E < tm  Satyrł  -

DYREKTOR 'A,v- -.U
Finansów i L u Jio -J
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

Urząd Gminy 
Cieszków

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.568.2016.MF.2992 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 28 września 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 85216 2030 Urząd Gminy Cieszków 500

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone 

były na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 

ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - 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 na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.



FB-BP.3111.407.2016. JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

Urząd Gminy 
Czarny Bór

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.568.2016.MF.2992 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 28 września 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 85216 2030 Urząd Gminy Czarny Bór 6 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone 

były na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 

ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - 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 na rok 2016 

po strome dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

Urząd Gminy 
Czernica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.568.2016.MF.2992 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 28 września 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 85216 2030 Urząd Gminy Czernica 6 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone 

były na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 

ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - 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 na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.407.2016. JK

Urząd Miasta 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.568.2016.MF.2992 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 28 września 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 85216 2030 Urząd Miasta Bolesławiec 7 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone 

były na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 

ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - 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 na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.
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FB-BP.3111.407.2016. JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

Urząd Miasta 
Chojnów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.568.2016.MF.2992 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 28 września 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 85216 2030 Urząd Miasta Chojnów 11 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone 

były na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 

ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - 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 na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

Urząd Miasta 
Duszniki-Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.568.2016.MF.2992 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 28 września 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 85216 2030 Urząd Miasta Duszniki- 
Zdrój

5 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone 

były na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 

ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - 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 na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127,
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.
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Urząd Miasta 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.568.2016.MF.2992 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 28 września 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 85216 2030 Urząd Miasta Głogów 10 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone 

były na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 

ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - 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 na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.407.2016. JK

Urząd Miasta 
Karpacz

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.568.2016.MF.2992 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 28 września 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 85216 2030 Urząd Miasta Karpacz 5 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone 

były na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 

ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - 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 na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

Urząd Miasta 
Kowary

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.568.2016.MF.2992 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 28 września 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 85216 2030 Urząd Miasta Kowary 2 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone 

były na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 

ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - 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 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 F127 .
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

Urząd Miasta 
Kudowa-Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.568.2016.MF.2992 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 28 września 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 85216 2030 Urząd Miasta Kudowa- 
Zdrój

11 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone 

były na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 

ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - 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 na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.568.2016.MF.2992 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 28 września 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 85216 2030 Urząd Miasta Legnica 30 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone 

były na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 

ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - 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 na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.

Z up. WOJEWODHiOpiOŚl-ASKIEGO

C f r "

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów! Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.407.2016. JK

Urząd Miasta 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.568.2016.MF.2992 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 28 września 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 85216 2030 Urząd Miasta Lubań 6 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone 

były na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 

ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - 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 na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.

Z up. WOJEWODYPO^O&ĄSKIEGO

E dyta S apała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.407.2016.JK

Urząd Miasta 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.568.2016.MF.2992 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 28 września 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 25 listopada 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85216 2030 Urząd Miasta Lubin 30 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone 

były na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 

ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - 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 na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.

Z up. W O JEW O ^B^DŚLĄSK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.407.2016. JK

Urząd Miasta 
Nowa Ruda

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.568.2016.MF.2992 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 28 września 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 85216 2030 Urząd Miasta Nowa Ruda 5 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone 

były na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 

ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - 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 na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.

Z up. W O JE W O ^ 0t5̂ L A SKIEGO

E dyta Sapała
DYREKTOR w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.407.2016. JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

Urząd Miasta 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.568.2016.MF.2992 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 28 września 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 85216 2030 Urząd Miasta Oleśnica 49 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone 

były na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 

ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - 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 na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.

Z up. WQJEW0D)K)0L£A0ŚLĄSKIEG0

4  ~

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów : ^dżetu



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.407.2016. JK

Urząd Miasta 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.568.2016.MF.2992 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 28 września 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 85216 2030 Urząd Miasta Oława 7 400

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone 

były na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 

ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadańi programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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 -  MF127.

Z up. W O JE W O ^ B O ^ Ś L Ą S K IE G O

E dyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.407.2016. JK

Urząd Miasta 
Piechowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.568.2016.MF.2992 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 28 września 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 85216 2030 Urząd Miasta Piechowice 9 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone 

były na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 

ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - 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 na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.

Z up. W0JEW^>K5ptN0ŚlJ\SKIEG0

E dyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.407.2016.JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

Urząd Miasta 
Piława Górna

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.568.2016.MF.2992 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 28 września 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 85216 2030 Urząd Miasta Piława 
Górna

4 680

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone 

były na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 

ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - 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 na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.

Z up. W O JEW ^y^JO ŚLĄ SK IEG O

E dyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.407.2016.JK

Urząd Miasta 
Polanica-Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.568.2016.MF.2992 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 28 września 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 85216 2030 Urząd Miasta Polanica- 
Zdrój

15 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone 

były na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 

ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - 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 na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.

Z up. W O JE W O ^ B O ^ L Ą SK IE G O

E dyta  Sapała
DYREKTOR Wy d : AŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.407.2016. JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

Urząd Miasta 
Szklarska Poręba

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.568.2016.MF.2992 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 28 września 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 85216 2030 Urząd Miasta Szklarska 
Poręba

17 500

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone 

były na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 

ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - 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 na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.

Z up. W 0JEW0D > B ^ Ś L Ą S K I E G 0

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

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.407.2016.JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

Urząd Miasta 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.568.2016.MF.2992 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 28 września 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 85216 2030 Urząd Miasta Świdnica 10 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone 

były na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 

ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - 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 na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.

Z up. W O JE W O m ^P e ŚL Ą SK IE G O

E dyta  Sapała
DYREKTOR WYDI ŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.407.2016.JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

Urząd Miasta 
Świebodzice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.568.2016.MF.2992 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 28 września 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 85216 2030 Urząd Miasta Świebodzice 3 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone 

były na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 

ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - 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 na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.

Z up. WOJEWOD^ ^ f l Ś  LASKIEGO

E dyta  Sapała
DYREKTOR WYDZ' ŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.407.2016. JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

Urząd Miasta 
Świeradów-Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.568.2016.MF.2992 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 28 września 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 85216 2030 Urząd Miasta Swieradów- 
Zdrój

8 100

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone 

były na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 

ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - 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 na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127,

Z up. W O JE W O D ^O ^ LĄ SK IE G O

E dyta  Sapała
DYREKTOR w y r  "  ŁU

Finansów i Budżetu


