
W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.429.2016 .JK

Urząd Gminy 
Długołęka

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.763.2016.MF.4326 (nr wewnętrzny MF168) z dnia 30 listopada 

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

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85212 2010 Urząd Gminy Długołęka 264 500

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 91) przeznacza 

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

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

składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi.

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016 

po strome dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF168.
Z up. W OJEW OpKJptW ŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
D YREKTO R WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.429.2016. JK

Urząd Gminy 
Dobromierz

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.763.2016.MF.4326 (nr wewnętrzny MF168) z dnia 30 listopada 

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

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85212 2010 Urząd Gminy Dobromierz 77 500

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 91) przeznacza 

się na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu
V.

realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

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

składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości.:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzimie i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule Drzelewu wskazać rn.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF168.
Z up. WOJEWOD f̂llMŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
D YREKTO R WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.429.2016. JK

Urząd Gminy 
Dobroszyce

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.763.2016.MF.4326 (nr wewnętrzny MF168) z dnia 30 listopada 

2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016 zawiadamiani, że zostały 

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85212 2010 Urząd Gminy Dobroszyce 104 000

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 91) przeznacza 

się na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu 

realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

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

składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  M F 1 6 |Vip wOJEWCp^OJJMŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTO R WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.429.2016. JK

Urząd Gminy 
Domaniów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.763.2016.MF.4326 (nr wewnętrzny MF168) z dnia 30 listopada 

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

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85212 2010 Urząd Gminy Domaniów 90 200

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 91) przeznacza 

się na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu 

realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

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

składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzimie i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  M FIĆS^ ^

Edyta Sapała
DYREKTO R W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.429.2016.JK

Urząd Gminy 
Dziadowa Kłoda

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.763.2016.MF.4326 (nr wewnętrzny MF168) z dnia 30 listopada 

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

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85212 2010 Urząd Gminy Dziadowa 
Kłoda

86 600

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 91) przeznacza 

się na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu 

realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

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

składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Edyta Sapała
DYREKTO R W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu

W O JEW O D^O ^ŚLĄSK IEG O



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.429.2016. JK

Urząd Gminy 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.763.2016.MF.4326 (nr wewnętrzny M F 1 6 8 )  z dnia 30 listopada 

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

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85212 2010 Urząd Gminy Dzierżoniów 164 000

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 91) przeznacza 

się na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu

realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

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

składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF168.
Z up. WOJEWODptfotóŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTO R WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.429.2016. JK

Urząd Gminy 
Gaworzyce

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.763.2016.MF.4326 (nr wewnętrzny MF168) z dnia 30 listopada 

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

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85212 2010 Urząd Gminy Gaworzyce 86 000

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 91) przeznacza 

się na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu

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

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

składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016 

po strome dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF^68. WOJEWOD^tiOL^0$LĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTO R WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.429.2016.JK

Urząd Gminy 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.763.2016.MF.4326 (nr wewnętrzny MF168) z dnia 30 listopada 

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

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85212 2010 Urząd Gminy Głogów 144 000

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 91) przeznacza 

się na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu 

realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

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

składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

ni epełno sprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF168.
Z up.

Edyta Sapała
DYREKTO R W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu

WOJEWO^t^eŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.429.2016.JK

Urząd Gminy 
Grębocice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.763.2016.MF.4326 (nr wewnętrzny MF168) z dnia 30 listopada 

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

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85212 2010 Urząd Gminy Grębocice 103 000

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 91) przeznacza

się na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu
)>realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

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

składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  M J168. - ,
y y Z up. w ojew odyM -^śląskiego

Edyta Sapała
D YREKTO R W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.429.2016. JK

Urząd Gminy 
Gromadka

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.763.2016.MF.4326 (nr wewnętrzny MF168) z dnia 30 listopada 

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

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85212 2010 Urząd Gminy Gromadka 129 000

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 91) przeznacza 

się na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu 

realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

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

składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 201.6 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF16& W0JEW^tJ0^tóLĄSKIEG0

Edyta Sapała
DYREKTO R W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.429.2016. JK

Urząd Gminy 
Janowice Wielkie

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.763.2016.MF.4326 (nr wewnętrzny MF168) z dnia 30 listopada 

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

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85212 2010 Urząd Gminy Janowice 
Wielkie

58 000

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 91) przeznacza 

się na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu 

realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

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

składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF1

Edyta Sapała
DYREKTO R W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu

f:'WOJEWP0f^W^OŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.429.2016.JK

Urząd Gminy 
Jemielno

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.763.2016.MF.4326 (nr wewnętrzny MF168) z dnia 30 listopada 

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

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85212 2010 Urząd Gminy Jemielno 73 000

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 91) przeznacza

się na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu
m

realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

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

składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

v/ tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF168.
Z up. W O JEW O p^O ^ŚLASK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTO R  W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.429.2016.JK

Urząd Gminy 
Jerzmanowa

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.763.2016.MF.4326 (nr wewnętrzny MF168) z dnia 30 listopada 

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

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85212 2010 Urząd Gminy Jerzmanowa 86 800

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 91) przeznacza 

się na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu 

realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

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

składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF168.
Z up. W 0JEW 0pK)^N0ŚLĄSKIEG0

Edyta Sapała
DYREKTO R W YDZIAŁU

finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.429.2016. JK

Urząd Gminy 
Jeżów Sudecki

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.763.2016.MF.4326 (nr wewnętrzny MF168) z dnia 30 listopada 

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

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85212 2010 Urząd Gminy Jeżów 
Sudecki

116 000

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 91) przeznacza 

się na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu 

realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

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

składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF168.
Z up. W O JEW O ^dO ^ŚLĄSK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTO R W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.429.2016. JK

Urząd Gminy 
Jordanów Śląski

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.763.2016.MF.4326 (nr wewnętrzny MF168) z dnia 30 listopada 

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

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85212 2010 Urząd Gminy Jordanów 
Śląski

42 000

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 91) przeznacza

się na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu
y<

realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

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

składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełno sprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczeniaz funduszu alimentacyjnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF168.
Z lip. WOJEW^d^tóŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTO R WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.429.2016.JK

Urząd Gminy 
Kamieniec Ząbkowicki

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.763.2016.MF.4326 (nr wewnętrzny MF168) z dnia 30 listopada 

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

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85212 2010 Urząd Gminy Kamieniec 
Ząbkowicki

163 500

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 91) przeznacza 

się na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu 

realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

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

składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule p rze lew  wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  ME168.jp

Edyta Sapała
D YREKTO R WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

WOJEWOpY^^OŚLĄSKIEGO



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.429.2016 .JK

Urząd Gminy 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.763.2016.MF.4326 (nr wewnętrzny MF168) z dnia 30 listopada 

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

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85212 2010 Urząd Gminy Kamienna 
Góra

236 000

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 91) przeznacza 

się na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu 

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

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

składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Edyta Sapała
DYREKTO R W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu

Z%. WOJEWODY^^LĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.429.2016. JK

Urząd Gminy 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.763.2016.MF.4326 (nr wewnętrzny MF168) z dnia 30 listopada 

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

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85212 2010 Urząd Gminy Kłodzko 302 500

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 91) przeznacza 

się na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu 

realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

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

składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełne sprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016 

po strome dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF168.
Z Up.

Edyta Sapała
DYREKTO R WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

W0JEW0^l5b^łeŚLĄSKIEG0



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.429.2016.JK

Urząd Gminy 
Kobierzyce

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.763.2016.MF.4326 (nr wewnętrzny MF168) z dnia 30 listopada 

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

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85212 2010 Urząd Gminy Kobierzyce 201 800

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 91) przeznacza 

się na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu 

realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

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

składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF168.
Z up. W 0 JEW 0p V ^ ^ 0 ŚL Ą SK IE G 0

Edyta Sapała
DYREKTO R  WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.429.2016. JK

Urząd Gminy 
Kondratowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.763.2016.MF.4326 (nr wewnętrzny MF168) z dnia 30 listopada 

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

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85212 2010 Urząd Gminy 
Kondratowice

107 000

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 91) przeznacza 

się na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu
i*realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

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

składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule p rze lew  wskazać m in . numer wewnętrzny decyzji -  ME168.
Zup.

Edyta Sapała
DYREKTO R W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu

WOJEWO^t^W^LĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.429.2016. JK

Urząd Gminy 
Kostomłoty

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.763.2016.MF.4326 (nr wewnętrzny MF168) z dnia 30 listopada 

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

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85212 2010 Urząd Gminy Kostomłoty 184 500

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 91) przeznacza 

się na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu 

realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

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

składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF16S. ̂  W0JEW0D̂ ^ ^ SKIEG0

Edyta Sapała
DYREKTO R W YDZIAŁU

finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.429.2016. JK

Urząd Gminy 
Kotla

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.763.2016.MF.4326 (nr wewnętrzny MF168) z dnia 30 listopada 

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

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85212 2010 Urząd Gminy Kotla 81 800

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 91) przeznacza 

się na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu

realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

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

składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2.016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  ME16& j W0JEW0^>t^ttóŚLĄSKIE60

Edyta Sapała
DYREKTO R W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.429.2016.JK

Urząd Gminy 
Krośnice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.763.2016.MF.4326 (nr wewnętrzny MF168) z dnia 30 listopada 

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

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85212 2010 Urząd Gminy Krośnice 242 000

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 91) przeznacza 

się na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu 

realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

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

składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF1
Z u p

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

Finansów i Budżetu

WOJEWO^CtpWŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.429.2016. JK

Urząd Gminy 
Krotoszyce

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.763.2016.MF.4326 (nr wewnętrzny MF168) z dnia 30 listopada 

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

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85212 2010 Urząd Gminy Krotoszyce 35 800

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 91) przeznacza 

się na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu 

realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

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

składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF|6Sj. W0 JEW0 D>^^f^ŚLĄSKIEG0

Edyta Sapała
DYREKTO R W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.429.2016. JK

Urząd Gminy 
Kunice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.763.2016.MF.4326 (nr wewnętrzny MF168) z dnia 30 listopada 

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

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85212 2010 Urząd Gminy Kunice 63 500

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 91) przeznacza 

się na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu 

realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

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

składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przele wu wskazać m.in. numer wewnetrzny decyzji -  MF168,
Z up. W O J E W f^ d Ć ^ Ś L A S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTO R W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.429.2016.JK

Urząd Gminy 
Legnickie Pole

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.763.2016.MF.4326 (nr wewnętrzny MF168) z dnia 30 listopada 

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

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85212 2010 Urząd Gminy Legnickie 
Pole

74 500

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 91) przeznacza 

się na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu 

realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

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

składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer

Edyta Sapała
D YREKTO R W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu

wewnętrzny decyzji -  M FISf. ,.p w OJEW OD^OUW iUSKIEGO
¿f ¿¡¿r'


