
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.566.2017.KR.

Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

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 zmniejszenia

852 85228 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka

1 000

Razem 1 000

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków, pochodzących z rezerwy celowej 

(cz. 83, poz. 25), przeznaczonych 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 psychicznym.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.
2 up. WOJEWOp-Y DOU^OŚLĄSKiEGO

ia
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.566.2017.KR.

Urząd Miasta i Gminy 
Olszyna

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

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 zmniejszenia

852 85228 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Olszyna

11 200

Razem 11 200

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków, pochodzących z rezerwy celowej 

(cz. 83, poz. 25), przeznaczonych 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 psychicznym.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.
Z up. W0JEW0DY.D0LNpJŚLASKIEG0

E$yta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.566.2017.KR.

Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

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 zmniejszenia

852 85228 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

11 000

Razem 11 000

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków, pochodzących z rezerwy celowej 

(cz. 83, poz. 25), przeznaczonych 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 psychicznym.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.
Z up.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.566.2017.KR.

Urząd Miasta i Gminy 
Ziębice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

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 zmniejszenia

852 85228 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Ziębice

2 500

Razem 2 500

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków, pochodzących z rezerwy celowej 

(cz. 83, poz. 25), przeznaczonych 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 psychicznym.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.
Z up. WOJEWODĄ DOlJJpŚLĄSKIE

&c yta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu


