
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.607.2017.KR.

Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.475.2017.MF.3029 (nr wewnętrzny MF121) z dnia 15 września 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

855 85508 2160 Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

13 513

Razem 13 513

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), 

przeznaczone jest na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie 

z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF121.

Z up. WOJEWODĄOLNp^t^SKIEGO

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

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.607.2017.KR.

Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.475.2017.MF.3029 (nr wewnętrzny MF121) z dnia 15 września 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

855 85508 2160 Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

22 947

Razem 22 947

owej (cz. 83, poz. 77),Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy ce 

przeznaczone jest na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie 

z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF121.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.607.2017.KR.

Starostwo Powiatowe 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.475.2017.MF.3029 (nr wewnętrzny MF121) z dnia 15 września 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

855 85508 2160 Starostwo Powiatowe 
Głogów

16 800

Razem 16 800

°owyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone były 

na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 09 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF121.

Z up.

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.607.2017.KR.

Starostwo Powiatowe 
Góra

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.475.2017.MF.3029 (nr wewnętrzny MF121) z dnia 15 września 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

855 85508 2160 Starostwo Powiatowe 
Góra

19 964

Razem 19 964

?owyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone były 

na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 09 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF121.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.607.2017.KR.

Starostwo Powiatowe 
Jawor

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.475.2017.MF.3029 (nr wewnętrzny MF121) z dnia 15 września 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

855 85508 2160 Starostwo Powiatowe 
Jawor

9 684

Razem 9 684

1 o wyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone były 

na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 09 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF121.

Zup.

Finansów i Budżetu

Edyta Sapom 
DYREKTOR WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.607.2017.KR.

Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.475.2017.MF.3029 (nr wewnętrzny MF121) z dnia 15 września 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

855 85508 2160 Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra

10 439

Razem 10 439

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), 

przeznaczone jest na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie 

z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF121.

Z up. W0JEW0D) SKIEGÜ

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.607.2017.KR.

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.475.2017.MF.3029 (nr wewnętrzny MF121) z dnia 15 września 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

855 85508 2160 Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

3 893

Razem 3 893

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), 

przeznaczone jest na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie 

z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF121.

Z up. W0JEW0DYJ3OLN0ŚLĄSKIEGC

S a p ^ ła ^
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.607.2017.KR.

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.475.2017.MF.3029 (nr wewnętrzny MF121) z dnia 15 września 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

855 85508 2160 Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

71 505

Razem 71 505

1 o wyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone były 

na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 09 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF121.

Z up. W 0JEW 0P* DOLNOŚLĄSKIEJ

c.dyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.607.2017.KR.

Starostwo Powiatowe 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.475.2017.MF.3029 (nr wewnętrzny MF121) z dnia 15 września 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

855 85508 2160 Starostwo Powiatowe 
Lubin

350

Razem 350

°owyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone były 

na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 09 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF121.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

^T idyta  Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.607.2017.KR.

Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.475.2017.MF.3029 (nr wewnętrzny MF121) z dnia 15 września 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

855 85508 2160 Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

9 803

Razem 9 803

3owyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone były 

na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 09 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF121.

Z up. W0JEW 0D>B0LN0Ś StCIEGO

Edytti Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.607.2017.KR.

Starostwo Powiatowe 
Milicz

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.475.2017.MF.3029 (nr wewnętrzny MF121) z dnia 15 września 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

855 85508 2160 Starostwo Powiatowe 
Milicz

444

Razem 444

5owyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone były 

na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 09 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełno sprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF121.

z up. w o j e w m y p g l ^ l ą s k ie g o

Edytd Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.607.2017.KR.

Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.475.2017.MF.3029 (nr wewnętrzny MF121) z dnia 15 września 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

855 85508 2160 Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

32 880

Razem 32 880

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone były 

na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 09 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF121.

Z up.

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.607.2017.KR.

Starostwo Powiatowe 
Oława

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.475.2017.MF.3029 (nr wewnętrzny MF121) z dnia 15 września 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

855 85508 2160 Starostwo Powiatowe 
Oława

21 380

Razem 21380

łowyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone były 

na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 09 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF121.

Z up. WOJEWODĄ D O L N ^ S K IE C

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

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.607.2017.KR.

Starostwo Powiatowe 
Polkowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.475.2017.MF.3029 (nr wewnętrzny MF121) z dnia 15 września 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

855 85508 2160 Starostwo Powiatowe 
Polkowice

1 660

Razem 1 660

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), 

przeznaczone jest na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie 

z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF121.

Z up. W O J E ^ P i^ O l^ lĄ S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.607.2017.KR.

Starostwo Powiatowe 
Strzelin

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.475.2017.MF.3029 (nr wewnętrzny MF121) z dnia 15 września 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

855 85508 2160 Starostwo Powiatowe 
Strzelin

1 578

Razem 1578

łowyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone były 

na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 09 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF121.

Z up. WOJE^effY D0ytó§LĄSKIEG0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.607.2017.KR.

Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.475.2017.MF.3029 (nr wewnętrzny MF121) z dnia 15 września 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

855 85508 2160 Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

22 167

Razem 22 167

3owyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone były 

na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 09 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełno sprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF121.

Z up. WOJEWO^

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

Finansów i Budżetu

^L N J^S K E G Q



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.607.2017.KR.

Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.475.2017.MF.3029 (nr wewnętrzny MF121) z dnia 15 września 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

855 85508 2160 Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

9 900

Razem 9 900

\)wyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone były 

na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 09 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF121.

Z up. W OJEp

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

d o l n o ś l ą s k ie g o



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.607.2017.KR.

Starostwo Powiatowe 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.475.2017.MF.3029 (nr wewnętrzny MF121) z dnia 15 września 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

855 85508 2160 Starostwo Powiatowe 
Wałbrzych

18 767

Razem 18 767

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), 

przeznaczone jest na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie 

z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF121.

Z up. W O JE W ^ D O L^ jLĄ -SK IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.607.2017.KR.

Starostwo Powiatowe 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.475.2017.MF.3029 (nr wewnętrzny MF121) z dnia 15 września 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

855 85508 2160 Starostwo Powiatowe 
Wołów

5 546

Razem 5 546

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), 

przeznaczone jest na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie 

z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. — Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF121.

: up. w o je \^0j5y d o l n b ^ s k ie g o

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.607.2017.KR.

Starostwo Powiatowe 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.475.2017.MF.3029 (nr wewnętrzny MF121) z dnia 15 września 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

855 85508 2160 Starostwo Powiatowe 
Wrocław

48 658

Razem 48 658

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), 

przeznaczone jest na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie 

z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF121.

Z up. m jpW ODY^fcNO ŚLĄSK IEG O

-  Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.607.2017.KR.

Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.475.2017.MF.3029 (nr wewnętrzny MF121) z dnia 15 września 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

855 85508 2160 Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

16 706

Razem 16 706

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), 

przeznaczone jest na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie 

z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF121.

Z up. WOJE^0ffY D ^ e Ś L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.607.2017.KR.

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.475.2017.MF.3029 (nr wewnętrzny MF121) z dnia 15 września 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

855 85508 2160 Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

73 748

Razem 73 748

3owyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone były 

na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 09 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF121.
Z up. W O JE W p fff"D O L IŃ SK IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.607.2017.KR.

Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.475.2017.MF.3029 (nr wewnętrzny MF121) z dnia 15 września 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

855 85508 2160 Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

2 936

Razem 2 936

3owyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone były 

na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 09 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełno sprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF121.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

»

a
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu

C'Edyta



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.607.2017.KR.

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.475.2017.MF.3029 (nr wewnętrzny MF121) z dnia 15 września 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

855 85508 2160 m.n.p.p. Jelenia Góra 5 700

Razem 5 700

°owyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone były 

na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 09 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF121.

Z up. WOJEVy0flfDOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.607.2017.KR.

Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.475.2017.MF.3029 (nr wewnętrzny MF121) z dnia 15 września 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

855 85508 2160 m.n.p.p. Legnica 3 135

Razem 3 135

’owyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone były 

na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 09 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF121.

Z up. WOJEW^BY DO^0ŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.607.2017.KR.

Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.475.2017.MF.3029 (nr wewnętrzny MF121) z dnia 15 września 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

855 85508 2160 m.n.p.p. Wałbrzych 20 188

Razem 20 188

5 o wyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone były 

na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 09 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełno sprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF121.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.607.2017.KR.

Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.475.2017.MF.3029 (nr wewnętrzny MF121) z dnia 15 września 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

855 85508 2160 m.n.p.p. Wrocław 18 090

Razem 18 090

łowyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone były 

na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 09 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF121.

Z up. W0JEW0J

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

OLN^^KIEGO


