
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 04 kwietnia 2018 r.

FB-BP.3111.146.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.112.2018.MF.677 

(nr wewnętrzny MF028) z dnia 28 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

855 85508 2110 Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra

12 300

Razem 12 300

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 53), przeznaczone 

są na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 181 

pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

Działanie 13.4.2.2. - Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy 

zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF028.

Z up. W0JEW0Q*1)0LN0&ĄSKIEG0

Jdyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 04 kwietnia 2018 r.

FB-BP.3111.146.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.112.2018.MF.677 

(nr wewnętrzny MF028) z dnia 28 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

855 85508 2110
Starostwo Powiatowe 

Świdnica

10 000

855 85510 2110 35 000

Razem 45 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 53), przeznaczone 

są na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

oraz rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

Działanie 13.4.2.2. - Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy 

zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF028.

Z up. WOJEWODY POLNOŚL^SKIEGEW0DY P0LN0SLASK

X
Btłyta Sapała 

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 04 kwietnia 2018 r.

FB-BP.3111.146.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.112.2018.MF.677 

(nr wewnętrzny MF028) z dnia 28 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

855 85508 2110 Starostwo Powiatowe 
Wrocław

18 000

Razem 18 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 53), przeznaczone 

są na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 181 

pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

Działanie 13.4.2.2. - Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy 

zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF028.

Z up. W 0JEW0Dyi)0LN0ŚLĄSKIEG0

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 04 kwietnia 2018 r.

FB-BP.3111.146.2018.KR
Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.112.2018.MF.677 

(nr wewnętrzny MF028) z dnia 28 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

855 85508 2110
m.n.p.p. Wrocław

24 000

855 85510 2110 237 544

Razem 261 544

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 53), przeznaczone 

są na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

oraz rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

Działanie 13.4.2.2. - Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy 

zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF028.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu


