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WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 5 kwietnia 2018 r.

Urząd Miasta 
Bielawa

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.77.2018.MF.443 

(nr wewnętrzny MF021) z dnia 14 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 85203 2010 Urząd Miasta Bielawa 9 120

Razem 9 120

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

są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie 

do art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku 

z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1250).

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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

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 -  MF021.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.153.2018.KR
Urząd Miasta 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.77.2018.MF.443 

(nr wewnętrzny MF021) z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 5 kwietnia 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85203 2010 Urząd Miasta Bolesławiec 15 960

Razem 15 960

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

są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie 

do art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku 

z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1250).

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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

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 -  MF021.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Ć /EdyfEdyta Sc
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.153.2018.KR
Urząd Miasta 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.77.2018.MF.443 

(nr wewnętrzny MF021) z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 5 kwietnia 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85203 2010 Urząd Miasta Dzierżoniów 11 400

Razem 11 400

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

są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie 

do art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku 

z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1250).

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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

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 -  MF021.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAtU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.153.2018.KR
Urząd Miasta 
Nowa Ruda

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.77.2018.MF.443 

(nr wewnętrzny MF021) z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 5 kwietnia 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85203 2010 Urząd Miasta Nowa Ruda 15 960

Razem 15 960

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

są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie 

do art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku 

z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1250).

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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

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 -  MF021.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.153.2018.KR

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 5 kwietnia 2018 r.

Urząd Miasta 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.77.2018.MF.443 

(nr wewnętrzny MF021) z dnia 14 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 85203 2010 Urząd Miasta Oleśnica 45 600

Razem 45 600

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

są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie 

do art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku 

z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1250).

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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

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 -  MF021.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

^SEdyta Z ip a ła
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.153.2018.KR

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 5 kwietnia 2018 r.

Urząd Miasta 
Świebodzice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.77.2018.MF.443 

(nr wewnętrzny MF021) z dnia 14 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 85203 2010 Urząd Miasta Świebodzice 6 840

Razem 6 840

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

są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie 

do art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku 

z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1250).

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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

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 -  MF021.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyća&tfpała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.153.2018.KR
Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.77.2018.MF.443 

(nr wewnętrzny MF021) z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 5 kwietnia 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85203 2010 Urząd Miasta Wałbrzych 13 680

Razem 13 680

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

są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie 

do art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku 

z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1250).

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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

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 -  MF021.

Z up.
WOJEWpOY D O l^ Ś L ^ K IE G O  

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

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.153.2018.KR

WOJEWODA DOLNOSLĄSKL Wrocław, dnia 5 kwietnia 2018 r.

Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.77.2018.MF.443 

(nr wewnętrzny MF021) z dnia 14 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 85203 2010 Urząd Miasta Wrocław 50 160

Razem 50 160

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

są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie 

do art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku 

z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1250).

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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

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 -  MF021.

Z up. WOJEWpOY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.153.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.77.2018.MF.443 

(nr wewnętrzny MF021) z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 5 kwietnia 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85203 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

4 560

Razem 4 560

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

są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie 

do art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku 

z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1250).

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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

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 -  MF021.

0& ĄSK IEG 0 

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

Z up. WOJEWODY DOujŁWUDYDOpj 

^ Edyta Savat



FB-BP.3111.153.2018.KR

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 5 kwietnia 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.77.2018.MF.443 

(nr wewnętrzny MF021) z dnia 14 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 85203 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

2 280

Razem 2 280

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

są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie 

do art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku 

z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1250).

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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

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 -  MF021.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

* EdytaSapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.153.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.77.2018.MF.443 

(nr wewnętrzny MF021) z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 5 kwietnia 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85203 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

9 120

Razem 9 120

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

są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie 

do art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku 

z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1250).

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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

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 -  MF021.
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FB-BP.3111.153.2018.KR
Urząd Gminy 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.77.2018.MF.443 

(nr wewnętrzny MF021) z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 5 kwietnia 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85203 2010 Urząd Gminy Oława 2 280

Razem 2 280

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

są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie 

do art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku 

z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1250).

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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

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 -  MF021.
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FB-BP.3111.153.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.77.2018.MF.443 

(nr wewnętrzny MF021) z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 5 kwietnia 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85203 2110 Starostwo Powiatowe 
Głogów

9 120

Razem 9 120

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

są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie 

do art. 20 ust. 1 pkt 2 i art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku 

z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1250).

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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po strome dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF021.

"».warfwo o^pgrtutewao
‘Edyta Sapała

d y r e k t o r  WYDZIAŁU
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FB-BP.3111.153.2018.KR

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 5 kwietnia 2018 r.

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.77.2018.MF.443 

(nr wewnętrzny MF021) z dnia 14 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 85203 2110 Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

9 120

Razem 9 120

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

są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie 

do art. 20 ust. 1 pkt 2 i art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku 

z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1250).

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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

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 -  MF021.

Z u p .^ W O O y

Finansów i Budżetu

?KIEGü



FB-BP.3111.153.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.77.2018.MF.443 

(nr wewnętrzny MF021) z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 5 kwietnia 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85203 2110 Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

9 120

Razem 9 120

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

są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie 

do art. 20 ust. 1 pkt 2 i art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku 

z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1250).

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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

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 -  MF021.
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FB-BP.3111.153.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.77.2018.MF.443 

(nr wewnętrzny MF021) z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 5 kwietnia 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85203 2110 Starostwo Powiatowe 
Legnica

43 320

Razem 43 320

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

są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie 

do art. 20 ust. 1 pkt 2 i art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku 

z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1250).

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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

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 -  MF021.

W O JBW D y d o l n o ś l ą s k ie g o
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FB-BP.3111.153.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Milicz

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.77.2018.MF.443 

(nr wewnętrzny MF021) z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 5 kwietnia 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85203 2110 Starostwo Powiatowe 
Milicz

63 840

Razem 63 840

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

są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie 

do art. 20 ust. 1 pkt 2 i art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku 

z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1250).

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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

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 -  MF021.
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FB-BP.3111.153.2018.KR

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 5 kwietnia 2018 r.

Starostwo Powiatowe 
Strzelin

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.77.2018.MF.443 

(nr wewnętrzny MF021) z dnia 14 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 85203 2110 Starostwo Powiatowe 
Strzelin

11 400

Razem 11 400

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

są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie 

do art. 20 ust. 1 pkt 2 i art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku 

z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1250).

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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

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 -  MF021.
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FB-BP.3111.153.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.77.2018.MF.443 

(nr wewnętrzny MF021) z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 5 kwietnia 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85203 2110 Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

38 760

Razem 38 760

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

są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie 

do art. 20 ust. 1 pkt 2 i art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku 

z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1250).

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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

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 -  MF021.
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FB-BP.3111.153.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.77.2018.MF.443 

(nr wewnętrzny MF021) z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 5 kwietnia 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85203 2110 Starostwo Powiatowe 
Świdnica

59 280

Razem 59 280

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

są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie 

do art. 20 ust. 1 pkt 2 i art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku 

z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1250).

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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

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 -  MF021.
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FB-BP.3111.153.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.77.2018.MF.443 

(nr wewnętrzny MF021) z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 5 kwietnia 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85203 2110 Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

2 280

Razem 2 280

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

są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie 

do art. 20 ust. 1 pkt 2 i art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku 

z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1250).

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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

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 -  MF021.

Z up. W Y W O D Y  DOLNOŚLĄSKIEGO

• Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.153.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.77.2018.MF.443 

(nr wewnętrzny MF021) z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 5 kwietnia 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85203 2110 Starostwo Powiatowe 
Wałbrzych

25 080

Razem 25 080

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

są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie 

do art. 20 ust. 1 pkt 2 i art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku 

z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1250).

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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

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 -  MF021.

Z up. WOJEWODY DptNOŚLĄSKIEGO

. Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.153.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.77.2018.MF.443 

(nr wewnętrzny MF021) z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 5 kwietnia 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85203 2110 Starostwo Powiatowe 
Wołów

34 200

Razem 34 200

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

są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie 

do art. 20 ust. 1 pkt 2 i art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku 

z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1250).

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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

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 -  MF021.

Z up. WOJEWODY' W ^OŚLĄ-SKIEGO

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

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.153.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.77.2018.MF.443 

(nr wewnętrzny MF021) z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 5 kwietnia 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85203 2110 Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

6 840

Razem 6 840

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

są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie 

do art. 20 ust. 1 pkt 2 i art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku 

z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1250).

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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

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 -  MF021.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

^ E d y tć ^ a ła
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.153.2018.KR
Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.77.2018.MF.443 

(nr wewnętrzny MF021) z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 5 kwietnia 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85203 2110 m.n.p.p. Legnica 75 240

Razem 75 240

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

są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie 

do art. 20 ust. 1 pkt 2 i art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku 

z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1250).

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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

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 -  MF021.

z up. W OJB^CDYO^NOŚU^

'Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżet« •

kieso


