
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 lipca 2017 r.

FB-BP.3111.255.2017.KR.

Urząd Miasta 
Bielawa

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.235.2017.MF.1751 (nr wewnętrzny MF068) z dnia 05 lipca 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 85228 2010 UM Bielawa 50 000

Razem 50 000

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

na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 

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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

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 -  MF068.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 lipca2017 r.

FB-BP.3111.255.2017.KR.

Urząd Miasta 
Boguszów Gorce

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.235.2017.M F.1751 (nr wewnętrzny MF068) z dnia 05 lipca 2017 r. 

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

następujące zmiany:
/w złotych/

Dziai Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85228 2010 UM Boguszów Gorce 12 320

Razem 12 320

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

na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 

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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

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 -  MF068.

Z up. WOJEWODĄOLĴ OśLASKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 lipca 2017 r.

FB-BP.3111.255.2017.KR.

Urząd Miasta 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.235.2017.MF.1751 (nr wewnętrzny MF068) z dnia 05 lipca 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 85228 2010 UM Bolesławiec 16 866

Razem 16 866

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

na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 

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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

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 -  MF068.

Z up. WOJEWODYPOU^ŁĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 lipca 2017 r.

FB-BP.3111.255.2017.KR.

Urząd Miasta 
Chojnów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.235.2017.M F.1751 (nr wewnętrzny MF068) z dnia 05 lipca 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 85228 2010 UM Chojnów 2 056

Razem 2 056

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

na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 

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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

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 -  MF068.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

¿Edyt^Spala
DYREKTOR w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 lipca 2017 r.

FB-BP.3111.255.2017.KR.

Urząd Miasta 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.235.2017.MF.1751 (nr wewnętrzny MF068) z dnia 05 lipca 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 85228 2010 UM Dzierżoniów 37 120

Razem 37 120

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

na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 

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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

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 -  MF068.

iSKIEGO

DYREKTOR W YDZIAŁU  
Finansów i Budżetu

Zup. WOJEWODY D0LN0Ś 

^ y la S ^ a la



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 lipca 2017 r.

FB-BP.3111.255.2017.KR.

Urząd Miasta 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.235.2017.MF.1751 (nr wewnętrzny MF068) z dnia 05 lipca 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 85228 2010 UM Głogów 73 566

Razem 73 566

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

na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 

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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

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 -  MF068.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

fupala 
W YDZIAŁU  

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 lipca 2017 r.

FB-BP.3111.25 5.2017.KR.

Urząd Miasta 
Jawor

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.235.2017.MF.1751 (nr wewnętrzny MF068) z dnia 05 lipca 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 85228 2010 UM Jawor 16 338

Razem 16 338

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

na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 

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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

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 -  MF068.

Z lip. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

S a p a tit' 
DYREKTOR w y d z ia łu  

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 lipca 2017 r.

FB-BP.3111.255.2017.KR.

Urząd Miasta 
Kowary

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.235.2017.MF.1751 (nr wewnętrzny MF068) z dnia 05 lipca 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 85228 2010 UM Kowary 5 000

Razem 5 000

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

na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 

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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

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 -  MF068.

Zup.

DYREKTOR W YDZIAŁU  
Finansów i Budżetu

WOJEWODYpflLN^Ś ŁĄCKIEGO 

Eafta Sapała



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 lipca 2017 r.

FB-BP.3111.255.2017.KR.

Urząd Miasta 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.235.2017.MF.1751 (nr wewnętrzny MF068) z dnia 05 lipca 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 85228 2010 UM Lubin 58 212

Razem 58 212

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

na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 

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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

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 -  MF068.

Z up. WOJEWODYD£LNO£m SKIEGO

Edyita.Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 lipca 2017 r.

FB-BP.3111.255.2017.KR.

Urząd Miasta 
Nowa Ruda

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.235.2017.M F.1751 (nr wewnętrzny MF068) z dnia 05 lipca 2017 r. 

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

następujące zmiany:
_________________________________________________________________________________________ /w złotych/

Dziai Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85228 2010 UM Nowa Ruda 4 050

Razem 4 050

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

na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 

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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

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 -  MF068.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

á nać̂ p 'a ła
'OR W YDZIAŁU  

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 lipca 2017 r.

FB-BP.3111.255.2017.KR.

Urząd Miasta 
Szklarska Poręba

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.235.2017.MF.1751 (nr wewnętrzny MF068) z dnia 05 lipca 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 85228 2010 UM Szklarska Poręba 21 760

Razem 21 760

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

na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 

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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

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 -  MF068.

Z up. WOJEWODY D0LN0ŚLA

i  Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

C✓ j



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 lipca 2017 r.

FB-BP.3111.255.2017.KR.

Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.235.2017MF.1751 (nr wewnętrzny MF068) z dnia 05 lipca 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 85228 2010 UM Wrocław 82 185

Razem 82 185

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

na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 

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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

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 -  MF068.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 lipca 2017 r.

FB-BP.3111.255.2017.KR.

Urząd Miasta i Gminy 
Polkowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.235.2017.MF.1751 (nr wewnętrzny MF068) z dnia 05 lipca 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 85228 2010 UMiG Polkowice 22 013

Razem 22 013

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

na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 

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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

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 -  MF068.

2 up. WOJEWODY DOLfJOŚLĄ

t  Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

to



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 lipca 2017 r.

FB-BP.3111.255.2017.KR.

Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.235.2017.MF.1751 (nr wewnętrzny MF068) z dnia 05 lipca 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 85228 2010 UMiG Prochowice 3 000

Razem 3 000

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

na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 

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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

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 -  MF068.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

D VR eK TO R % YD ZIA ŁU  
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 lipca 2017 r.

FB-BP.3111.255.2017.KR.

Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.235.2017.MF.1751 (nr wewnętrzny MF068) z dnia 0.5 lipca 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 85228 2010 UMiG Trzebnica 3 550

Razem 3 550

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

na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 

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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

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 -  MF068.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Eafyki Sapała 
DYREKTOR W YDZIAŁU  

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 lipca 2017 r.

FB-BP.3111.255.2017.KR.

Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.235.2017.MF.1751 (nr wewnętrzny MF068) z dnia 05 lipca 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 85228 2010 UMiG Ząbkowice Śląskie 2 619

Razem 2 619

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

na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 

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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

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 -  MF068.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

XEąyta Sdpała 
DYREKTOR WYDZIAŁU  

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 lipca2017 r.

FB-BP.3111.255.2017.KR.

Urząd Miasta i Gminy 
Złoty Stok

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.235.2017.MF.1751 (nr wewnętrzny MF068) z dnia 05 lipca 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 85228 2010 UMiG Złoty Stok 400

Razem 400

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

na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 

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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

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 -  MF068.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Finansów i Budżetu

Ecfya sapała  
DYREKTÓR W YDZI-1



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 lipca 2017 r.

FB-BP.3111.255.2017.KR.

Urząd Gminy 
Gromadka

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.235.2017MF.1751 (nr wewnętrzny MF068) z dnia 05 lipca 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 85228 2010 UG Gromadka 10 375

Razem 10 375

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

na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 

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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

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 -  MF068.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

ia
DYREKTOR W YDZIAŁU  

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 lipca 2017 r.

FB-BP.3111.255.2017.KR.

Urząd Gminy 
Kamieniec Ząbkowicki

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.235.2017.MF.1751 (nr wewnętrzny MF068) z dnia 05 lipca 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 85228 2010 UG Kamieniec 
Ząbkowicki

15 040

Razem 15 040

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

na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 

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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

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 -  MF068.

Z up. WOJEWODY D0LN0ŚLĄ

E$yta Szgrałń 
DYREKTOR W YDZIAŁU  

Finansów i Budżetu

* O


