
FB-BP.3111.482.2017.KR.

Urząd Gminy 
Mściwojów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.633.2017.MF.3373 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 02 października 2017 r. 

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 października 2017 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Mściwojów 8 500

Razem 8 500

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

są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2017.

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 -  MF142.
2 Up. WOJEWODĄ DOLNOŚLĄSKIEGO

r, ^  ayta sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.482.2017.KR.

Urząd Gminy 
Mysłakowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.633.2017.MF.3373 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 02 października 2017 r. 

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 października 2017 r.

/w  złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy 
Mysłakowice

7 917

Razem 7 917

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

są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2017.

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 -  MF142.
Z W O J E W O D Y .  DOLNOŚLĄSKIEGO

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

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.482.2017.KR.

Urząd Gminy 
Niechlów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.633.2017.MF.3373 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 02 października 2017 r. 

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 października 2017 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Niechlów 8 557

Razem 8 557

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

są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2017.

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 -  MF142.
2  i:p. W O JEW O DY DOLNOŚLĄSKIEGO

X  ^
i d y  la Sapała 

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.482.2017.KR.

Urząd Gminy 
Nowa Ruda

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.633.2017.MF.3373 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 02 października 2017 r. 

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 października 2017 r.

/w  złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Nowa Ruda 12 741

Razem 12 741

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

są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2017.

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 -  MF142.
1 Lp. W 0JEWCJJ

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

)V  DOLNOŚLĄSKIEGO



FB-BP.3111.482.2017.KR.

Urząd Gminy 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.633.2017.MF.3373 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 02 października 2017 r. 

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 października 2017 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Oleśnica 14 598

Razem 14 598

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

są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2017.

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 -  MF142.
Z Lp. W O JE W p& Y

^ Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

DOLNOŚLĄSKIEGO



FB-BP.3111.482.2017.KR.

Urząd Gminy 
Oława

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.633.2017.MF.3373 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 02 października 2017 r. 

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 października 2017 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Oława 19 859

Razem 19 859

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

są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2017.

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 -  MF142.
Z Lp. WOJEWODYPOLNO^ĄSKIEGO

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

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.482.2017.KR.

Urząd Gminy 
Osiecznica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.633.2017.MF.3373 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 02 października 2017 r. 

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 października 2017 r.

/w  złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Osiecznica 8 382

Razem 8 382

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

są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2017.

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 -  MF142.
Z >jp. W O J E W C m  DOLNOŚLĄSKIEGO

¿ iadyla Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.482.2017.KR.

Urząd Gminy 
Paszowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.633.2017.MF.3373 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 02 października 2017 r. 

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 października 2017 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Paszowice 8 616

Razem 8 616

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

są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2017.

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 -  MF142.
Z W O J E W O D Y  DOLNOŚLĄSKIEGO

^ d y ia  Sabała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.482.2017.KR.

Urząd Gminy 
Pęcław

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.633.2017.MF.3373 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 02 października 2017 r. 

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 października 2017 r.

/w  złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Pęcław 5 672

Razem 5 672

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

są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2017.

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 -  MF142.
Z  up. W O JEW O DĄ DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAtU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.482.2017.KR.

Urząd Gminy 
Pielgrzymka

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.633.2017.MF.3373 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 02 października 2017 r. 

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 października 2017 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Pielgrzymka 8 617

Razem 8 617

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

są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2017.

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 -  MF142.
Z p .  W O J E \W D £ D O J iO Ś L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.482.2017.KR.

Urząd Gminy 
Platerówka

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.633.2017.MF.3373 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 02 października 2017 r. 

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 października 2017 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Platerówka 2 800

Razem 2 800

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

są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2017.

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 -  MF142.

CtEdyiii Sapała 
d y re e k to r  w y d z ia łu

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.482.2017.KR.

Urząd Gminy 
Podgórzyn

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.633.2017.MF.3373 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 02 października 2017 r. 

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 października 2017 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Podgórzyn 9 996

Razem 9 996

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

są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2017.

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 -  MF142.
Z up. W0JEW^VJiX)LW^LĄSKIE6Q

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.482.2017.KR.

Urząd Gminy 
Przeworno

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.633.2017.MF.3373 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 02 października 2017 r. 

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 października 2017 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Przeworno 5 678

Razem 5 678

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

są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2017.

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 -  MF142.

Z !'p. W 0 J ^ 0 D Y 4 ^ W t ) Ś M S K I E G 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.482.2017.KR.

Urząd Gminy 
Radwanice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.633.2017.MF.3373 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 02 października 2017 r. 

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 października 2017 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Radwanice 8 676

Razem 8 676

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

są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2017.

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 -  MF142.
Z  L*p. W O J E V J iO D m )L N i)Ś L Ą S K IE G O

'Edyta Sapała 
d y r e k t o r  w y d z ia łu

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.482.2017.KR.

Urząd Gminy 
Rudna

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.633.2017.MF.3373 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 02 października 2017 r. 

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 października 2017 r.

/w  złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Rudna 11 333

Razem 11333

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

są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2017.

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 -  MF142.
I  L'P. W OJEW ODY DOLNOŚLĄSKIEGO

^E d y u fśa p a la
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.482.2017.KR.

Urząd Gminy 
Ruja

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.633.2017.MF.3373 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 02 października 2017 r. 

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 października 2017 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Ruja 6 487

Razem 6 487

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

są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2017.

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 -  MF142.
J F  V 3 ^ J Z lip. W O JEW O D Ą  DOLNOŚLĄSKIEGO

Eclyla Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.482.2017.KR.

Urząd Gminy 
Siekierczyn

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.633.2017.MF.3373 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 02 października 2017 r. 

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 października 2017 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Siekierczyn 8 263

Razem 8 263

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

są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2017.

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 -  MF142.
2  'jp. W O JEW O D Y DOLNOŚLĄSKIEGO

^  ^  '(Sdyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.482.2017.KR.

Urząd Gminy 
Stara Kamienica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.633.2017.MF.3373 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 02 października 2017 r. 

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 października 2017 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Stara 
Kamienica

8 457

Razem 8 457

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

są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2017.

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 -  MF142.

Z cp. W C U ^ D Y D ^ O Ś L Ą S K I E G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.482.2017.KR.

Urząd Gminy 
Stare Bogaczowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.633.2017.MF.3373 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 02 października 2017 r. 

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

następujące zmiany:
__________________________________ /w złotych/

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 października 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Stare 
Bogaczowice

8 614

Razem 8 614

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

są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2017.

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 -  MF142.

Z tjp. W O J E ^ Y  M ^ Ś L Ą S K I

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.482.2017.KR.

Urząd Gminy 
Stoszowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.633.2017.MF.3373 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 02 października 2017 r. 

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 października 2017 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Stoszowice 8 644

Razem 8 644

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

są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2017.

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 -  MF142.
Z up. W O JEW O D Y DOLNOŚLĄSKIEGO

lęłyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.482.2017.KR.

Urząd Gminy 
Sulików

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.633.2017.MF.3373 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 02 października 2017 r. 

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 października 2017 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Sulików 8 498

Razem 8 498

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

są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2017.

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 -  MF142.
Z i -d W O JEW O D Y DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 października 2017 r.

Urząd Gminy 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.633.2017.MF.3373 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 02 października 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 2030 Urząd Gminy Świdnica 22 444

Razem 22 444

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

są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2017.

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 -  MF142.

Z lip. WQJE^0OY DO ^ŚLĄSK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu
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Urząd Gminy 
Udanin

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.633.2017.MF.3373 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 02 października 2017 r. 

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 października 2017 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Udanin 7 400

Razem 7 400

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

są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2017.

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 -  MF142.
2  »Jp. W O JEW O DY DOLNOŚLĄSKIEGO

Idyiu Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu
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Urząd Gminy 
Walim

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.633.2017.MF.3373 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 02 października 2017 r. 

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 października 2017 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Walim 8 158

Razem 8158

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

są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2017.

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 -  MF142.
Z 'jp .

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu
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Urząd Gminy 
Warta Bolesławiecka

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.633.2017.MF.3373 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 02 października 2017 r. 

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 października 2017 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Warta 
Bolesławiecka

8 676

Razem 8 676

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

są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2017.

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 -  MF142.
Z cp. W O JE W O p y DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu
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Urząd Gminy 
Wądroże Wielkie

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.633.2017.MF.3373 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 02 października 2017 r. 

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 października 2017 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Wądroże 
Wielkie

8 488

Razem 8 488

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

są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2017.

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 -  MF142.
Z W O JEW O DY DOLNOŚLĄSKIEGO

1 -Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu
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Urząd Gminy 
Wińsko

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.633.2017.MF.3373 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 02 października 2017 r. 

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 października 2017 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Wińsko 14 025

Razem 14 025

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

są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2017.

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 -  MF142.

1 up. WOJE^&tfY OgUłeŚtASKlEGO

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

Finansów i Budżetu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 października 2017 r.

Urząd Gminy 
Wisznia Mała

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.633.2017.MF.3373 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 02 października 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 2030 Urząd Gminy Wisznia 
Mała

8 522

Razem 8 522

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

są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2017.

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 -  MF142.
1 up. W O JE W O D Y D O LN O ^LĄ S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu
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Urząd Gminy 
Zagrodno

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.633.2017.MF.3373 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 02 października 2017 r. 

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 października 2017 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Zagrodno 8 559

Razem 8 559

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

są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2017.

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 -  MF142.

2  lip. W O J E W ^ Y  D C ^ łd Ś L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu
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Urząd Gminy 
Zawonia

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.633.2017.MF.3373 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 02 października 2017 r. 

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 października 2017 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Zawonia 7 893

Razem 7 893

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

są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2017.

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 -  MF142.

Z !:p. WOJEWODĄ DOLNOŚLĄSKIEGO

Sdyla Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.482.2017.KR.

Urząd Gminy 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.633.2017.MF.3373 (nr wewnętrzny MFI42) z dnia 02 października 2017 r. 

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 października 2017 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Zgorzelec 9 294

Razem 9 294

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

są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2017.

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 -  MF142.
2  t:p. W O JEW O DY DOLNOŚLĄSKIEGO

rZlyta Sapu/u 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.482.2017.KR.

Urząd Gminy 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.633.2017.MF.3373 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 02 października 2017 r. 

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

następujące zmiany:
_________________________________ /w złotych/

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 października 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Złotoryja 11 395

Razem 11395

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

są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2017.

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 -  MF142.
Z up. W O JEW O D Y DOLNOŚLĄSKIEGO

^ td y ia ^ ^ a la  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.482.2017.KR.

Urząd Gminy 
Żórawina

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.633.2017.MF.3373 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 02 października 2017 r. 

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 października 2017 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Żórawina 8 616

Razem 8 616

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

są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2017.

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 -  MF142.
Z  cp. W O J E ^ P B Y  D (^ W 6Ś L Ą S K IE G 0

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

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.482.2017.KR.

Urząd Gminy 
Żukowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.633.2017.MF.3373 (nr wewnętrzny MF142) z dnia 02 października 2017 r. 

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 października 2017 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Żukowice 8 344

Razem 8 344

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

są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2017.

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 -  MF142.

Z  *jp. W O JEW O DY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu


