
FB-BP.3111.131.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.100.2018.MF.576 

(nr wewnętrzny MF024) z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 marca 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85278 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

6 000

Razem 6 000
Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4), przeznaczone 

są na wypłatę zasiłków celowych do 6 tys. zł dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku 

niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej 

(porywisty wiatr), które miały miejsce w gminach województwa dolnośląskiego 

w dniach 18-19 stycznia 2018 roku.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z ww. decyzji Ministra Finansów należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF024.

Jednocześnie informuję, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 51/2018 

z dnia 27 marca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85278 2010 Urząd Miasta i Gminy Lubomierz 6 000
Razem 6 000

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

d y r e k t o r  w y d z ia łu
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.134.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.100.2018.MF.576 

(nr wewnętrzny MF024) z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 marca 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85278 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

18 000

Razem 18 000
Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4), przeznaczone 

są na wypłatę zasiłków celowych do 20 tys. zł dla rodzin lub osób poszkodowanych 

w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej 

(porywisty wiatr), które miały miejsce w gminach województwa dolnośląskiego w dniach 

18-19 stycznia 2018 roku, z przeznaczeniem na naprawę budynków gospodarczych.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z ww. decyzji Ministra Finansów należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF024.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

EĄm i Sapałćrtys- 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu





FB-BP.3111.132.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.100.2018.MF.576 

(nr wewnętrzny MF024) z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 marca 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85278 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

16 000

Razem 16 000
Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4), przeznaczone 

są na wypłatę zasiłków celowych do 20 tys. zł dla rodzin lub osób poszkodowanych 

w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej 

(porywisty wiatr), które miały miejsce w gminach województwa dolnośląskiego w dniach 

18-19 stycznia 2018 roku, z przeznaczeniem na naprawę budynków mieszkalnych.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z ww. decyzji Ministra Finansów należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF024.

Jednocześnie informuję, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 51/2018 

z dnia 27 marca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85278 2010 Urząd Miasta i Gminy Lwówek 
Śląski 16 000

Razem 16 000

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 2018 

po stronie dochodów.

ZUP.WOJEWOWJÓLN^WEGO

Edyta Sapała
D Y R E K T O R  WYDZIAŁU 

F in a n s ó w  i Budżetu



FB-BP.3111.131.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Mirsk

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.100.2018.MF.576 

(nr wewnętrzny MF024) z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 marca 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85278 2010 Urząd Miasta i Gminy Mirsk 2 000

Razem 2 000
Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4), przeznaczone 

są na wypłatę zasiłków celowych do 6 tys. zł dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku 

niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej 

(porywisty wiatr), które miały miejsce w gminach województwa dolnośląskiego 

w dniach 18-19 stycznia 2018 roku.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z ww. decyzji Ministra Finansów należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF024.

Jednocześnie informuję, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 51/2018 

z dnia 27 marca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85278 2010 Urząd Miasta i Gminy Mirsk 2 000
Razem 2 000

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

D Y R E K T O R  W YDZIAŁU  
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.131.2018.KR

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 26 marca 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Radków

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.100.2018.MF.576 

(nr wewnętrzny MF024) z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85278 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Radków

4 336

Razem 4 336
Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4), przeznaczone 

są na wypłatę zasiłków celowych do 6 tys. zł dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku 

niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej 

(porywisty wiatr), które miały miejsce w gminach województwa dolnośląskiego 

w dniach 18-19 stycznia 2018 roku.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z ww. decyzji Ministra Finansów należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF024.
Zup, i.lFU

J Y -OLiNJOSLĄSKIEGO

'  ̂̂ K T O R  WYDZIAŁU  
Finansów i Budżetu





FB-BP.3111.134.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Radków

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.100.2018.MF.576 

(nr wewnętrzny MF024) z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 marca 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85278 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Radków

1 796

Razem 1 796
Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4), przeznaczone 

są na wypłatę zasiłków celowych do 20 tys. zł dla rodzin lub osób poszkodowanych 

w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej 

(porywisty wiatr), które miały miejsce w gminach województwa dolnośląskiego w dniach 

18-19 stycznia 2018 roku, z przeznaczeniem na naprawę budynków gospodarczych.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z ww. decyzji Ministra Finansów należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF024.
Z ui





FB-BP.3111.131.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Stronie Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.100.2018.MF.576 

(nr wewnętrzny MF024) z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 marca 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85278 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Stronie Śląskie

24 000

Razem 24 000
Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4), przeznaczone 

są na wypłatę zasiłków celowych do 6 tys. zł dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku 

niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej 

(porywisty wiatr), które miały miejsce w gminach województwa dolnośląskiego 

w dniach 18-19 stycznia 2018 roku.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z ww. decyzji Ministra Finansów należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF024.

Jednocześnie informuję, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 51/2018 

z dnia 27 marca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85278 2010 Urząd Miasta i Gminy Stronie 
Śląskie 24 000

Razem 24 000

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEMJPT D0LN0^f?K IEG0

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.133.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Stronie Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.100.2018.MF.576 

(nr wewnętrzny MF024) z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 marca 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85278 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Stronie Śląskie

33 000

Razem 33 000
Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4), przeznaczone 

są na wypłatę zasiłków celowych do 200 tys. zł dla rodzin lub osób poszkodowanych 

w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej 

(porywisty wiatr), które miały miejsce w gminach województwa dolnośląskiego w dniach 

18-19 stycznia 2018 roku.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z ww. decyzji Ministra Finansów należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF024.

Jednocześnie informuję, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 51/2018 

z dnia 27 marca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85278 2010 Urząd Miasta i Gminy Stronie 
Śląskie 33 000

Razem 33 000

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

¿gdyla Sa$£a 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.131.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Żarów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.100.2018.MF.576 

(nr wewnętrzny MF024) z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 marca 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85278 2010 Urząd Miasta i Gminy Żarów 24 000

Razem 24 000
Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4), przeznaczone 

są na wypłatę zasiłków celowych do 6 tys. zł dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku 

niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej 

(porywisty wiatr), które miały miejsce w gminach województwa dolnośląskiego 

w dniach 18-19 stycznia 2018 roku.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z ww. decyzji Ministra Finansów należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji — MF024.

Jednocześnie informuję, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 51/2018 

z dnia 27 marca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85278 2010 Urząd Miasta i Gminy Żarów 24 000
Razem 24 000

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODYJBOLNOŚi-ĄSKIEGO

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.133.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Żarów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.100.2018.MF.576 

(nr wewnętrzny MF024) z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 marca 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85278 2010 Urząd Miasta i Gminy Żarów 42 877

Razem 42 877
Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4), przeznaczone 

są na wypłatę zasiłków celowych do 200 tys. zł dla rodzin lub osób poszkodowanych 

w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej 

(porywisty wiatr), które miały miejsce w gminach województwa dolnośląskiego w dniach 

18-19 stycznia 2018 roku.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z ww. decyzji Ministra Finansów należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF024.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu





FB-BP.3111.132.2018.KR

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 26 marca 2018 r.

Urząd Gminy 
Chojnów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.100.2018.MF.576 

(nr wewnętrzny MF024) z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85278 2010 Urząd Gminy Chojnów 20 000

Razem 20 000
Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4), przeznaczone 

są na wypłatę zasiłków celowych do 20 tys. zł dla rodzin lub osób poszkodowanych 

w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej 

(porywisty wiatr), które miały miejsce w gminach województwa dolnośląskiego w dniach 

18-19 stycznia 2018 roku, z przeznaczeniem na naprawę budynków mieszkalnych.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z ww. decyzji Ministra Finansów należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF024.

2 up. WOJEWODV d o l n o ś l ą s k ie g o

......
DYREKTOR WYDZIAŁU 

rinansow i Budżetu





FB-BP.3111.134.2018.KR
Urząd Gminy 
Chojnów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.100.2018.MF.576 

(nr wewnętrzny MF024) z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 marca 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85278 2010 Urząd Gminy Chojnów 8 500

Razem 8 500
Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4), przeznaczone 

są na wypłatę zasiłków celowych do 20 tys. zł dla rodzin lub osób poszkodowanych 

w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej 

(porywisty wiatr), które miały miejsce w gminach województwa dolnośląskiego w dniach 

18-19 stycznia 2018 roku, z przeznaczeniem na naprawę budynków gospodarczych.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z ww. decyzji Ministra Finansów należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF024.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

ly
3YREKTGR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu





FB-BP.3111.131.2018.KR
Urząd Gminy 
Jeżów Sudecki

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.100.2018. MF. 576 

(nr wewnętrzny MF024) z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 marca 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85278 2010 Urząd Gminy Jeżów Sudecki 3 000

Razem 3 000
Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4), przeznaczone 

są na wypłatę zasiłków celowych do 6 tys. zł dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku 

niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej 

(porywisty wiatr), które miały miejsce w gminach województwa dolnośląskiego 

w dniach 18-19 stycznia 2018 roku.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z ww. decyzji Ministra Finansów należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF024.

Jednocześnie informuję, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 51/2018 

z dnia 27 marca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85278 2010 Urząd Gminy Jeżów Sudecki 3 000
Razem 3 000

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 2018 

po stronie dochodów.

2 up. w o j e w o d y ^ o l n o ś l ^ k ie g o

Eayict Sapaia 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 26 marca 2018 r.

FB-BP.3111.132.2018.KR
Urząd Gminy 
Jeżów Sudecki

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.100.2018.MF.576 

(nr wewnętrzny MF024) z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85278 2010 Urząd Gminy Jeżów Sudecki 19 500

Razem 19 500
Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4), przeznaczone 

są na wypłatę zasiłków celowych do 20 tys. zł dla rodzin lub osób poszkodowanych 

w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej 

(porywisty wiatr), które miały miejsce w gminach województwa dolnośląskiego w dniach 

18-19 stycznia 2018 roku, z przeznaczeniem na naprawę budynków mieszkalnych.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z ww. decyzji Ministra Finansów należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF024.
up. WOJ

OLNOŚLĄSKIEGO

, VYl<z1ał 
* »nansów i Budżetu

OYREftfOR W Y P A Ł U





FB-BP.3111.131.2018.KR
Urząd Gminy 
Kondratowice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.100.2018.MF.576 

(nr wewnętrzny MF024) z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 marca 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85278 2010 Urząd Gminy Kondratowice 6 000

Razem 6 000
Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4), przeznaczone 

są na wypłatę zasiłków celowych do 6 tys. zł dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku 

niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej 

(porywisty wiatr), które miały miejsce w gminach województwa dolnośląskiego 

w dniach 18-19 stycznia 2018 roku.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z ww. decyzji Ministra Finansów należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF024.

Jednocześnie informuję, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 51/2018 

z dnia 27 marca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85278 2010 Urząd Gminy Kondratowice 6 000
Razem 6 000

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY. DOLNOŚLĄSKIEGO

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.134.2018.KR
Urząd Gminy 
Kondratowice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.100.2018.MF.576 

(nr wewnętrzny MF024) z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 marca 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85278 2010 Urząd Gminy Kondratowice 3 000

Razem 3 000
Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4), przeznaczone 

są na wypłatę zasiłków celowych do 20 tys. zł dla rodzin lub osób poszkodowanych 

w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej 

(porywisty wiatr), które miały miejsce w gminach województwa dolnośląskiego w dniach 

18-19 stycznia 2018 roku, z przeznaczeniem na naprawę budynków gospodarczych.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z ww. decyzji Ministra Finansów należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF024.



/
/



FB-BP.3111.131.2018.KR
Urząd Gminy 
Sulików

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.100.2018.MF.576 

(nr wewnętrzny MF024) z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 marca 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85278 2010 Urząd Gminy Sulików 6 000

Razem 6 000
Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 4), przeznaczone 

są na wypłatę zasiłków celowych do 6 tys. zł dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku 

niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej 

(porywisty wiatr), które miały miejsce w gminach województwa dolnośląskiego 

w dniach 18-19 stycznia 2018 roku.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z ww. decyzji Ministra Finansów należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji — MF024.

Jednocześnie informuję, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 51/2018 

z dnia 27 marca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85278 2010 Urząd Gminy Sulików 6 000
Razem 6 000

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

iytięSapEdytą SapaKrTy 
DYREKTOR‘WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu


