
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 marca 2017 r.

FB-BP.3111.83.2017.KR.

Urząd Gminy 
Cieszków

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.60.2017.MF.522 (nr wewnętrzny MF021) z dnia 20 marca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Cieszków 2 337

Razem 2 337

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego 

zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF021.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 marca 2017 r.

FB-BP.3111.83.2017.KR.

Urząd Gminy 
Czernica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.60.2017.MF.522 (nr wewnętrzny MF021) z dnia 20 marca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Czernica 571

Razem 571

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego 

zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF021.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 marca 2017 r.

FB-BP.3111.83.2017.KR.

Urząd Gminy 
Długołęka

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.60.2017.MF.522 (nr wewnętrzny MF021) z dnia 20 marca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Długołęka 14 206

Razem 14 206

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego 

zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF021.

Z up. W O JE W O D p D L^ LĄ SK IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 marca 2017 r.

FB-BP.3111.83.2017.KR.

Urząd Gminy 
Dobromierz

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.60.2017.MF.522 (nr wewnętrzny MF021) z dnia 20 marca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Dobromierz 1 645

Razem 1 645

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego 

zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF021.

Z up. WOJEWOpyl56j-N6ŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 marca 2017 r.

FB-BP.3111.83.2017.KR.

Urząd Gminy 
Dobroszyce

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.60.2017.MF.522 (nr wewnętrzny MF021) z dnia 20 marca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Dobroszyce 5 100

Razem 5 100

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego 

zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF021.

Z up. W 0 J E W (^ e f0 ^ Ś L Ą S K IE G 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 marca 2017 r.

FB-BP.3111.83.2017.KR.

Urząd Gminy 
Domaniów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.60.2017.MF.522 (nr wewnętrzny MF021) z dnia 20 marca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Domaniów 2 200

Razem 2 200

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego 

zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF021.

Z up. WOJEWODMJÓLfiJOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 marca 2017 r.

FB-BP.3111.83.2017.KR.

Urząd Gminy 
Dziadowa Kłoda

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.60.2017.MF.522 (nr wewnętrzny MF021) z dnia 20 marca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
_______________________________________ /w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Dziadowa Kłoda 550

Razem 550

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego 

zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF021.

Z up. W O JEW ^^pkN O ŚLĄSK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 marca 2017 r.

FB-BP.3111.83.2017.KR.

Urząd Gminy 
Gaworzyce

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.60.2017.MF.522 (nr wewnętrzny MF021) z dnia 20 marca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Gaworzyce 1 300

Razem 1 300

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego 

zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF021.

Z up. WOJEWOpróĆpW ŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 marca 2017 r.

FB-BP.3111.83.2017.KR.

Urząd Gminy 
Gromadka

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.60.2017.MF.522 (nr wewnętrzny MF021) z dnia 20 marca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

_________________________________________________________________________________________ /w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Gromadka 2 563

Razem 2 563

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego 

zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF021.

Z up. W OJEW OpVl5Ó^ŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 marca 2017 r.

FB-BP.3111.83.2017.KR.

Urząd Gminy 
Janowice Wielkie

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.60.2017.MF.522 (nr wewnętrzny MF021) z dnia 20 marca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Janowice Wielkie 14 895

Razem 14 895

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego 

zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF021.

Z up. W O JEW O J> łj6^ŚLĄSK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 marca 2017 r.

FB-BP.3111.83.2017.KR.

Urząd Gminy 
Jerzmanowa

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.60.2017.MF.522 (nr wewnętrzny MF021) z dnia 20 marca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Jerzmanowa 430

Razem 430

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego 

zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF021.

Z up. W O JEW ^DO LN O ŚLĄSK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 marca 2017 r.

FB-BP.3111.83.2017.KR.

Urząd Gminy 
Jeżów Sudecki

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.60.2017.MF.522 (nr wewnętrzny MF021) z dnia 20 marca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Jeżów Sudecki 1 206

Razem 1206

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego 

zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF021.

Z up. W 0JEW 0PV^LN 0ŚLĄSK IEG 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 marca 2017 r.

FB-BP.3111.83.2017.KR.

Urząd Gminy 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.60.2017.MF.522 (nr wewnętrzny MF021) z dnia 20 marca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Kamienna Góra 1 130

Razem 1 130

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego 

zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF021.

Z up. W OJEW OpY^l^OŚLASK IEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 marca 2017 r.

FB-BP.3111.83.2017.KR.

Urząd Gminy 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.60.2017.MF.522 (nr wewnętrzny MF021) z dnia 20 marca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Kłodzko 4 685

Razem 4 685

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego 

zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF021.

Z up. W OJEWOJ^OLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 marca 2017 r.

FB-BP.3111.83.2017.KR.

Urząd Gminy 
Kostomłoty

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.60.2017.MF.522 (nr wewnętrzny MF021) z dnia 20 marca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Kostomłoty 514

Razem 514

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego 

zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF021.

Z up. W OJEW ODynról^ŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 marca 2017 r.

FB-BP.3111.83.2017.KR.

Urząd Gminy 
Krośnice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.60.2017.MF.522 (nr wewnętrzny MF021) z dnia 20 marca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Krośnice 8 625

Razem 8 625

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego 

zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF021.

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

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

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 marca 2017 r.

FB-BP.3111.83.2017.KR.

Urząd Gminy 
Krotoszyce

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.60.2017.MF.522 (nr wewnętrzny MF021) z dnia 20 marca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Krotoszyce 1 860

Razem 1 860

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego 

zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF021.

Z up. WOJEWODytfOLWOŚLĄSKIEGO

st
Edyta Sapała

DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 marca 2017 r.

FB-BP.3111.83.2017.KR.

Urząd Gminy 
Kunice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.60.2017.MF.522 (nr wewnętrzny MF021) z dnia 20 marca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Kunice 904

Razem 904

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego 

zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF021.

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

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 marca 2017 r.

FB-BP.3111.83.2017.KR.

Urząd Gminy 
Legnickie Pole

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.60.2017.MF.522 (nr wewnętrzny MF021) z dnia 20 marca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Legnickie Pole 26 612

Razem 26 612

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego 

zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF021.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 marca 2017 r.

FB-BP.3111.83.2017.KR.

Urząd Gminy 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.60.2017.MF.522 (nr wewnętrzny MF021) z dnia 20 marca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Lubań 4 199

Razem 4 199

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego 

zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF021.

up. WOJEWOpy^OpłeŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 marca 2017 r.

FB-BP.3111.83.2017.KR.

Urząd Gminy 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.60.2017.MF.522 (nr wewnętrzny MF021) z dnia 20 marca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Lubin 3 390

Razem 3 390

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego 

zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF021.

Z up. W O JE W O ^E i^O ŚLĄ SK IEG O

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 marca 2017 r.

FB-BP.3111.83.2017.KR.

Urząd Gminy 
Malczyce

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.60.2017.MF.522 (nr wewnętrzny MF021) z dnia 20 marca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

_________________________________________________________________________________________ /w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Malczyce 3 536

Razem 3 536

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego 

zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF021.

Z up. W 0 JEW (^ )^LN O ŚLĄ SK IE6 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 marca 2017 r.

FB-BP.3111.83.2017.KR.

Urząd Gminy 
Marcinowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.60.2017.MF.522 (nr wewnętrzny MF021) z dnia 20 marca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
___________________________________________________________________ /w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Marcinowice 1 024

Razem 1 024

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego 

zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF021.

Z Up. W O JEW O pYft^^ŚLĄ SK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 marca 2017 r.

FB-BP.3111.83.2017.KR.

Urząd Gminy 
Marciszów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.60.2017.MF.522 (nr wewnętrzny MF021) z dnia 20 marca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Marciszów 1 036

Razem 1 036

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego 

zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF021.

Z up. W OJEW OpY^W OŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 marca 2017 r.

FB-BP.3111.83.2017.KR.

Urząd Gminy 
Męcinka

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.60.2017.MF.522 (nr wewnętrzny MF021) z dnia 20 marca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
_______________________________________________________________________________ /w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Męcinka 2 984

Razem 2 984

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego 

zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF021.

Z up. W OJEW OD>^L^0Ślj^SKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 marca 2017 r.

FB-BP.3111.83.2017.KR.

Urząd Gminy 
Miękinia

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.60.2017.MF.522 (nr wewnętrzny MF021) z dnia 20 marca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Miękinia 2 629

Razem 2 629

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego 

zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF021.

Z up. W O JEW O pT^^ŚLĄSK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 marca 2017 r.

FB-BP.3111.83.2017.KR.

Urząd Gminy 
Miłkowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.60.2017.MF.522 (nr wewnętrzny MF021) z dnia 20 marca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Miłkowice 1 454

Razem 1454

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego 

zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF021.

Z up. W 0JEW 0^5Ó LN eŚLĄSK IEG 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 marca 2017 r.

FB-BP.3111.83.2017.KR.

Urząd Gminy 
Mściwojów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.60.2017.MF.522 (nr wewnętrzny MF021) z dnia 20 marca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Mściwojów 5 338

Razem 5 338

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego 

zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF021.

Z up. W O JEW O pY^^^ŚLĄ SK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 marca 2017 r.

FB-BP.3111.83.2017.KR.

Urząd Gminy 
Mysłakowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.60.2017.MF.522 (nr wewnętrzny MF021) z dnia 20 marca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
___________________________________________________ /w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Mysłakowice 1 645

Razem 1 645

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego 

zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF021.

Z up. W O JEW O pY^O ^^LASK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 marca 2017 r.

FB-BP.3111.83.2017.KR.

Urząd Gminy 
Niechlów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.60.2017.MF.522 (nr wewnętrzny MF021) z dnia 20 marca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Niechlów 310

Razem 310

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego 

zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF021.

Z up. W O JE W O ^ ^ N O ŚLĄ SK IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 marca 2017 r.

FB-BP.3111.83.2017.KR.

Urząd Gminy 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.60.2017.MF.522 (nr wewnętrzny MF021) z dnia 20 marca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
_________________________________________________________________________________________ /w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Oleśnica 2 300

Razem 2 300

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego 

zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF021.

Z up. W O J E W O p y ^ ^ Ś L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 marca 2017 r.

FB-BP.3111.83.2017.KR.

Urząd Gminy 
Oława

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów

Nr MF/FS4.4143.3.60.2017.MF.522 (nr wewnętrzny MF021) z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone

następujące zmiany:
________________________________________________________________________ /w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Oława 9 360

Razem 9 360

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego 

zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF021.

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

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 marca 2017 r.

FB-BP.3111.83.2017.KR.

Urząd Gminy 
Osiecznica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.60.2017.MF.522 (nr wewnętrzny MF021) z dnia 20 marca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
__________________________  /w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Osiecznica 1 341

Razem 1341

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego 

zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF021.

Z up. W 0JEW ^X 50^ ie ŚLĄ SK IEG 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 marca 2017 r.

FB-BP.3111.83.2017.KR.

Urząd Gminy 
Paszowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.60.2017.MF.522 (nr wewnętrzny MF021) z dnia 20 marca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Paszowice 8 524

Razem 8 524

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego 

zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF021.

Z up. W0 JEW0 pV ^tW Ś L Ą S K IE G 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 marca 2017 r.

FB-BP.3111.83.2017.KR.

Urząd Gminy 
Platerówka

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.60.2017.MF.522 (nr wewnętrzny MF021) z dnia 20 marca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Platerówka 3 186

Razem 3 186

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego 

zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF021.

Z up. W0JEW0^pTt^OŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 marca 2017 r.

FB-BP.3111.83.2017.KR.

Urząd Gminy 
Podgórzyn

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.60.2017.MF.522 (nr wewnętrzny MF021) z dnia 20 marca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
_________________________________________________________________________________________ /w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Podgórzyn 3 198

Razem 3 198

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego 

zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF021.

Z up. W 0JEW 0pyi50pii)ŚLĄSKIEG0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 marca 2017 r.

FB-BP.3111.83.2017.KR.

Urząd Gminy 
Ruja

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.60.2017.MF.522 (nr wewnętrzny MF021) z dnia 20 marca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UGRuja 790

Razem 790

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego 

zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF021.

Z up.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 marca 2017 r.

FB-BP.3111.83.2017.KR.

Urząd Gminy 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.60.2017.MF.522 (nr wewnętrzny MF021) z dnia 20 marca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Świdnica 2 664

Razem 2 664

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego 

zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF021.

Z up. WOJEWOp^JOL^eŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 marca 2017 r.

FB-BP.3111.83.2017.KR.

Urząd Gminy 
Udanin

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.60.2017.MF.522 (nr wewnętrzny MF021) z dnia 20 marca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Udanin 2 054

Razem 2 054

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego 

zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF021.

Z lip. w o jew o d ^ ^ ląskiego

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

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 marca 2017 r.

FB-BP.3111.83.2017.KR.

Urząd Gminy 
Wądroże Wielkie

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.60.2017.MF.522 (nr wewnętrzny MF021) z dnia 20 marca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Wądroże Wielkie 10 828

Razem 10 828

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego 

zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF021.

Z up. W O JEW ^O O U JO ŚLĄSK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 marca 2017 r.

FB-BP.3111.83.2017.KR.

Urząd Gminy 
Wisznia Mała

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.60.2017.MF.522 (nr wewnętrzny MF021) z dnia 20 marca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Wisznia Mała 1 712

Razem 1 712

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego 

zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF021.

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

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 marca 2017 r.

FB-BP.3111.83.2017.KR.

Urząd Gminy 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.60.2017.MF.522 (nr wewnętrzny MF021) z dnia 20 marca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Zgorzelec 100

Razem 100

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), 

przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego 

zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF021.

Z up. W OJEW OD^BC^DŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu


