
FB-BP.3111.407.2016.JK

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

Urząd Gminy 
Podgórzyn

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 Podgórzyn 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.

Z up. W O J E W O I^ p e ^ ^ L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.407.2016. JK

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

Urząd Gminy 
Przeworno

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 Przeworno 13 300

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.

Z up. W O J E W O ^ m ^ L ^ S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.407.2016.JK

Urząd Gminy 
Rudna

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 Rudna 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 D ^0O L ^L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.407.2016. JK

Urząd Gminy 
Ruja

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 OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85216 2030 Urząd Gminy Ruja 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 J E W O D J T ^ N ^ M S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.407.2016. JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

Urząd Gminy 
Stara Kamienica

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 Stara 
Kamienica

5 700

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 J E W O ^ O ^ D Ś L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.407.2016. JK

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

Urząd Gminy 
Sulików

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 Sulików 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.

Zup. W O JE W O D Y petm ŚtĄ SK IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.407.2016JK

Urząd Gminy 
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 Gminy Świdnica 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 0 J E W 0 D )^ L ^ a Ś tĄ S K IE G 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.407.2016. JK

Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

Urząd Gminy 
Udanin

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 Udanin 3 725

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 J E W O ^ O O ^ ^ L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.407.2016. JK

Urząd Gminy 
Walim

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 Walim 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 j e w o d ^ b c ^ o ś l ą s k ie g o

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.407.2016. JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

Urząd Gminy 
Wądroże Wielkie

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 Wądroże 
Wielkie

5 005

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 J E W ^ e ^ ^ Ś L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.407.2016.JK

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

Urząd Gminy 
Wińsko

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 Wińsko 8 000

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 J E W C p ^ O y ^ L Ą S K IE

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.407.2016. JK

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

Urząd Gminy 
Wisznia Mała

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 Wisznia 
Mała

624

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 J E W O ^ p e ^ tó iĄ S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.407.2016.JK

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

Urząd Gminy 
Zagrodno

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 Zagrodno 2 699

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. WOJEWOĴ BÔ fiŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.407.2016.JK

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

Urząd Gminy 
Żórawina

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 Żórawina 18 600

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.

Z up. WOJEWOD££O^0^SKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.407.2016.JK

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

Urząd Gminy 
Żukowice

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 Żukowice 5 500

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 O JE W ^ Y I^ Ó ^ ^ L Ą S K IE G O

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

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.407.2016.JK

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

Urząd Miasta 
Bielawa

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 zwiększenia

852 85216 2030 Urząd Miasta Bielawa 15 000

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

są 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 J E W O ^ B ^ ^ L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.407.2016. JK

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

Urząd Miasta 
Boguszów-Gorce

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 zwiększenia

852 85216 2030 Urząd Miasta Boguszów- 
Gorce

5 000

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

są 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 J E W O D ^ B e iN O ^ S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.407.2016.JK

Urząd Miasta 
Jawor

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 zwiększenia

852 85216 2030 Urząd Miasta Jawor 7 597

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

są 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 J E W M p ^ tó L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.407.2016. JK

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

Urząd Miasta 
Jedlina-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 zwiększenia

852 85216 2030 Urząd Miasta Jedlina- 
Zdrój

25 605

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

są 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 J E W O t^ B O p ^ L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.407.2016. JK

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

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 zwiększenia

852 85216 2030 Urząd Miasta Jelenia Góra 18 000

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

są 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.

1 up‘ WOJEWOp^pg^OŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.407.2016.JK

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

Urząd Miasta 
Szczawno-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 zwiększenia

852 85216 2030 Urząd Miasta Szczawno- 
Zdrój

3 000

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

są 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 J E W O ^ O ^ O ^ L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.407.2016. JK

Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

W OJEW ODA 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 zwiększenia

852 85216 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

285

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

są 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.

2 up. W O J E W ^ C ^ O Ś L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.407.2016. JK

Urząd Miasta i Gminy 
Bierutów

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 OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85216 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Bierutów

20 000

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

są 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 J E W O ^ 0 ^ Ś L Ą sk,EGO

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

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.407.2016 .JK

Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

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 śkmorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85216 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

2 403

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

są 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 J E W ^ O ^ ^ L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.407.2016. JK

Urząd Miasta i Gminy 
Góra

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 OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85216 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Góra

82 000

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

są 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. WOJEWM^D^tóŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.407.2016. JK

Urząd Miasta i Gminy 
Mieroszów

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 zwiększenia

852 85216 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Mieroszów

6 000

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

są 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 J E W O p ^ fl& Ś L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.407.2016. JK

Urząd Miasta i Gminy 
Olszyna

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 OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r .

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85216 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Olszyna

10 050

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

są 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. W0JEW0^6^N6ŚLĄSKIEG0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.407.2016.JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

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 zwiększenia

852 85216 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

2 650

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

są 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 J E W O ^ D ^ ^ L ^ S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.407.2016.JK

Urząd Miasta i Gminy 
Siechnice

W OJEW ODA 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 zwiększenia

852 85216 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Siechnice

9 600

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

są 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 0 J E W 0 jp e fó ^ N 6 ^ S K IE G 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.407.2016. JK

Urząd Miasta i Gminy 
Strzegom

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 OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85216 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Strzegom

6 000

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

są 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 -  ME127.

Z up. W O J E W O ^ C O ^ ^ L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.407.2016. JK

Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

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 OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85216 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

6 356

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

są 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 ^J^aŚ L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.407.2016.JK

Urząd Gminy 
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 zwiększenia

852 85216 2030 Urząd Gminy Chojnów 15 000

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

są 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. WOJEWO^etDJ^LĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.407.2016. JK

Urząd Gminy 
Dobromierz

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 zwiększenia

852 85216 2030 Urząd Gminy Dobromierz 1 825

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

są 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 J E W O ^ p e ^ L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.407.2016 .JK

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

Urząd Gminy 
Dobroszyce

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 zwiększenia

852 85216 2030 Urząd Gminy Dobroszyce 20 858

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

są 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. WOJEWO^P^OŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.407.2016 .JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

Urząd Gminy 
Dzierżoniów

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 zwiększenia

852 85216 2030 Urząd Gminy Dzierżoniów 1 800

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

są 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 J E W O ^ D ^ G Ś L Ą S K IE G O

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.407.2016. JK

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

Urząd Gminy 
Gaworzyce

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 zwiększenia

852 85216 2030 Urząd Gminy Gaworzyce 1 300

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

są 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 J E W O D ^ e ^ j^ L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.407.2016. JK

Urząd Gminy 
Gromadka

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 zwiększenia

852 85216 2030 Urząd Gminy Gromadka 1 616

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

są 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 dochodó w.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. W 0 J E W 0 ^ © ^ 0 Ś L Ą S K IE G 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.407.2016. JK

Urząd Gminy 
Janowice Wielkie

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:
fw złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85216 2030 Urząd Gminy Janowice 
Wielkie

4 650

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

są 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 -  ME127.

Z up. W O JE W O D p e^O Ś L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.407.2016 .JK

Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

Urząd Gminy 
Jeżów Sudecki

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 zwiększenia

852 85216 2030 Urząd Gminy Jeżów 
Sudecki

1 865

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

są 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 J E W O D ^ L ^ L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.407.2016. JK

Urząd Gminy 
Jordanów Śląski

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 zwiększenia

852 85216 2030 Urząd Gminy Jordanów 
Śląski

1 443

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

są 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. WOJBWOp^OgLNOŚŁĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.407.2016.JK

Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

Urząd Gminy 
Kłodzko

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 zwiększenia

852 85216 2030 Urząd Gminy Kłodzko 13 000

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

są 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.

2 up. WOJEWOD>DO^O^OŚ.LĄSK!EGO

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

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.407.2016. JK

Urząd Gminy 
Krośnice

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 zwiększenia

852 85216 2030 Urząd Gminy Krośnice 2 000

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

są 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 ^D O ^eŚ LĄ S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.407.2016. JK

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

Urząd Gminy 
Lewin Kłodzki

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, Ze dokonano zmiany podziału dotacji przekazywanych z budżetu 

państwa w następującej szczegółowości:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85216 2030 Urząd Gminy Lewin 
Kłodzki

400

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

są 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. W0JEW0p)^JLN0ŚLĄSKIEG0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.407.2016.JK

Urząd Gminy 
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 zwiększenia

852 85216 2030 Urząd Gminy Lubań 1 761

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

są 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 J E W O ^ E ^ W Ś i^ S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.407.2016. JK

Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

Urząd Gminy 
Mietków

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, Ze dokonano zmiany podziału dotacji przekazywanych z budżetu 

państwa w następującej szczegółowości:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85216 2030 Urząd Gminy Mietków 3 676

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

są 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 DO (^EOŚLĄSKIEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.407.2016JK

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

Urząd Gminy 
Mściwojów

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 zwiększenia

852 85216 2030 Urząd Gminy Mściwojów 1 770

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

są 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.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

WOJEWOp^)^tOŚLĄSKIEGO



FB-BP.3111.407.2016.JK

Urząd Gminy 
Oława

W OJEW ODA 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 zwiększenia

852 85216 2030 Urząd Gminy Oława 1 100

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

są 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 J E W O p ^ ^ O Ś L Ą S K iE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.407.2016. JK

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

Urząd Gminy 
Paszowice

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 zwiększenia

852 85216 2030 Urząd Gminy Paszowice 4 900

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

są 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 0 JE W ^ K 5 ^ W Ś L Ą S K IE 6 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.407.2016.JK

Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

Urząd Gminy 
Stare Bogaczowice

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 zwiększenia

852 85216 2030 Urząd Gminy Stare 
Bogaczowice

1 475

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

są 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.

2 up. W O JE W O ^ g L N d Ś L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.407.2016. JK

Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

Urząd Gminy 
Zawonia

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:
(m> złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85216 2030 Urząd Gminy Zawonia 2 100

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

są 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 J E W O ^ O ^ i^ Ś U \S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.407.2016. JK

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

Urząd Gminy 
Zgorzelec

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 zwiększenia

852 85216 2030 Urząd Gminy Zgorzelec 3 000

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

są 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 J E W O D p ^ ^ Ś L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.407.2016.JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2016 r.

Urząd Gminy 
Złotoryja

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 zwiększenia

852 85216 2030 Urząd Gminy Złotoryja 4 000

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

są 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.

I up. WOJEWJpy^NOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu


