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Starostwo Powiatowe 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.767.2016.MF.4331 (nr wewnętrzny MF169) z dnia 30 listopada 2016 r. 

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

następujące zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 grudnia 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85201 2160 powiat lubiński 4 853

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

się na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu

realizacji dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 13.4.1.5 - Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać rn.in. numer wewnętrzny decyzji -  M F169 .

Z up. W OJEW OD^LNpŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.437.2016.JK

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Rozw ojuŁ' i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.767.2016.MF.4331 (nr wewnętrzny MF169) z dnia 30 listopada 2016 r. 

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

następujące zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 grudnia 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85201 2160 powiat kłodzki 6 430

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

się na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu

realizacji dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 13.4.1.5 - Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie 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 F169 ,

Z up. W O JEW O D^^G ŚLĄSK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.437.2016.JK

Wrocław, dnia 08 grudnia 2016 r.

Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.767.2016.MF.4331 (nr wewnętrzny MF169) 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 85201 2160 m.n.p.p. Wałbrzych 1 226

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

się na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu 

realizacji dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF169.

Z up. WOJEWOD ĵ^L&ŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu


