
W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.453.2016. JK

Urząd Miasta 
Duszniki Zdrój

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 85211 2060
Urząd Miasta Duszniki 

Zdrój
36 800

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

się na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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 dokonania zmian 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 -  MF169.

Z up. W 0 JE W ^ ^ 6 ^ © Ś L Ą s KIE60

Edyta Sapała
DYREKTOR WVP7JAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.453.2016. JK

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

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 85211 2060 Urząd Miasta Jelenia Góra 50 000

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

się na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy

z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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 13.4.1.5 - Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian 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 -  MF169.

Z up. W 0J E ^ > Y ^ ^ ) 0ŚLĄ^KIEG0

Edyta Sapała
DYREKTOR VWnZ'AMJ

Finansów i Butiżeiu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.453.2016. JK

Urząd Miasta 
Kowary

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 85211 2060 Urząd Miasta Kowary 5 000

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

się na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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 dokonania zmian 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 -  MF169.
Z up. W O JEW O i^t^t^O Śl-Ą^K IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WV07'Ał.U

Finansów i Buozeiu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.453.2016. JK

Urząd Miasta 
Świdnica

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 85211 2060 Urząd Miasta Świdnica 47 000

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

się na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy

z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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 dokonania zmian 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 -  MF169.

Z up. W O JE vvO ^ D ^ W O Ś !.^ K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WV07.iAł\U

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.453.2016. JK

Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

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 85211 2060
Urząd Miasta i Gminy 

Brzeg Dolny
20 530

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

się na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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 dokonania zmian 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 -  MF169.

Z up. W O JEw ^^U JO ŚLĄ ^K IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WVDZiA.ł\U

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.453.2016. JK

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 grudnia 2016 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski

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 85211 2060
Urząd Miasta i Gminy 

Gryfów Śląski
8 000

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

się na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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 dokonania zmian 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 -  MF169.

Z up. W0JEVvG0^B^^QŚi,Ą<5KIEG0

Edyta Sapała
DYREKTOR W vnZ'AMJ

Finansów i Buiizeiu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.453.2016.JK

Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

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 85211 2060
Urząd Miasta i Gminy 

Twardogóra
70 000

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

się na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy

z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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 13.4.1.5 - Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. W 0 JE v v G d f£ ^ Q Ś L ^ K IE G 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.453.2016. JK

Urząd Gminy 
Czarny Bór

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 85211 2060 Urząd Gminy Czarny Bór 6 000

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

się na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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 13.4.1.5 - Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian 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 -  MF169.
Z up. W O JE W W t l^ W Ś L Ą ^ K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR W^DZIAt U

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.453.2016.JK

Urząd Gminy 
Grębocice

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)

Dziai Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85211 2060 Urząd Gminy Grębocice 1 900

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

się na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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 dokonania zmian 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 -  MF169.
Z up. W O JE w K w ^ ^ O Ś IĄ ^ K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR W^nziAł.U

Finansów i &uiizdiu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.453.2016.JK

Urząd Gminy 
Niechlów

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 85211 2060 Urząd Gminy Niechlów 5 100

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

się na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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 dokonania zmian 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 -  MF169.

Z up. WOJEi-gdf^WJOŚi.^KIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.453.2016. JK

Urząd Gminy 
Sulików

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 85211 2060 Urząd Gminy Sulików 44 735

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

się na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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 dokonania zmian 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 -  MF169.
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W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 grudnia 2016 r.

FB-BP.3111.453.2016.JK

Urząd Gminy 
Walim

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 85211 2060 Urząd Gminy Walim 8 850

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

się na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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 dokonania zmian 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 -  MF169.
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