
FB-BP.3111.277.2018.KR
Urząd Miasta 
Bielawa

W  związku z decyzją M inistra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.234.2018.MF.1448 

(nr wewnętrzny M F060) z dnia 28 maja 2018 r. w  sprawie zmian w  budżecie państwa 

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 czerwca 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85203 2010
Urząd Miasta Bielawa

111 319

852 85203 6310 340 000

Razem 451 319

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

z działaniem 3.2, wynikającym z Programu „Za życiem”, dla Zespołu Ośrodków Wsparcia 

przy ul. Lotnicza 5, 58-260 Bielawa, w  tym na:

- wyposażenie (w kwocie 28 600 zł),

- bieżącą działalność (w kwocie 65 619 zł)

- zwiększenie dotacji (w kwocie 17 100 zł).

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 -  MF06j), WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta 
DYRgKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.277.2018.KR
Urząd Miasta 
W rocław

W  związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.234.2018.MF.1448 

(nr wewnętrzny M F060) z dnia 28 maja 2018 r. w  sprawie zmian w  budżecie państwa 

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 czerwca 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85203 2010
Urząd M iasta Wrocław

105 146

852 85203 6310 200 000

Razem 305 146

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

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

art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 i art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w  związku 

z działaniem 3.2, wynikającym z Programu „Za życiem”, dla Środowiskowego Domu 

Samopomocy ul. Szkolna 11, 54-007 Wrocław, w  tym na:

- wyposażenie (w kwocie 50 000 zł),

- bieżącą działalność (w kwocie 43 746 zł)

- zwiększenie dotacji (w kwocie 11 400 zł).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w  układzie 

zadaniowym na rok 2018 w  części 85/02 budżet W ojewody 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 -  MF060.- UP WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

îxtyla Sape 
DYREKTOR WYCTZIAŁU 

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOSLĄSKI 

FB-BP.3111.277.2018.KR

Wrocław, dnia 15 czerwca 2018 r.

Starostwo Powiatowe 
Wrocław

W  związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.234.2018.MF.1448 

(nr wewnętrzny M F060) z dnia 28 maja 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

K w ota zwiększenia

852 85203 2110 Starostwo Powiatowe 
Wrocław

7 352,80

Razem 7 352,80

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, art. 20 ust. 1 pkt 2 i art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, 

w  związku z działaniem 3.2, wynikającym z Programu „Za życiem”, dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy przy uł. I M aja 43, 55-080 Kąty Wrocławskie, w  tym  na:

- bieżącą działalność (w kwocie 5 832,80 zł)

- zwiększenie dotacji ( w  kwocie 1 520 zł).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet W ojewody 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 -  MF060.

Z up^MiWOWpBLNOŚLĄSKIEGO

'  Edyta Sapała 
d y r e k t o r  w y d z ia łu

Finansów i Budżetu



%
W O JEW O D A  D O LNO SLĄ SK I 

FB-BP.3111.277.2018.KR

Wrocław, dnia 15 czerwca 2018 r.

Starostw o Powiatowe 
Z łotoryja

W  związku z decyzją M inistra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.234.2018.MF.1448 

(nr wewnętrzny MFOóO) z dnia 28 maja 2018 r. w  sprawie zmian w  budżecie państwa 

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

Dział Rozdział P a ra g ra f
Jednostka sam orządu 

terytorialnego
K w ota zwiększenia

852 85203 2110
Starostwo Powiatowe 

Złotoryja

141 292

852 85203 6410 1 200 000

Razem 1 341 292

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, art. 20 ust. 1 pkt 2 i art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, 

w  związku z działaniem 3.2, wynikającym z Programu „Za życiem”, dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy przy ul. W ojska Polskiego 50, 59-500 Złotoryja, w  tym na:

- wyposażenie (w kwocie 31 000 zł),

- bieżącą działalność (w kwocie 87 492 zł)

- zwiększenie dotacji ( w  kwocie 22 800 zł).

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 -  MFGóO.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Zdyta SapzrnT 
DYREKTO R WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.277.2018.KR
Urząd Miasta 
Oleśnica

W  związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.234.2018.M F.1448 

(nr wewnętrzny M F060) z dnia 28 maja 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 85220 2030
Urząd M iasta Oleśnica

9 346

852 85220 6330 195 930

Razem 205 276

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

są na dofinansowanie mieszkań chronionych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy 

o pomocy społecznej, w  związku z działaniem 4.7, wynikającym z Programu „Za życiem.

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 13.4.1. - W sparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.6. - W sparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

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 -  MF060.

Z up.

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.277.2018.KR
Urząd Miasta 
Świebodzice

W  związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.234.2018.MF.1448 

(nr wewnętrzny MF060) z dnia 28 maja 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 85220 2030 Urząd M iasta Świebodzice 51 000

Razem 51 000

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

są na dofinansowanie mieszkań chronionych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy 

o pomocy społecznej, w  związku z działaniem 4.7, wynikającym z Programu „Za życiem.

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 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.6. - Wsparcie kobiet w  ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

N iniejsze 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 -  MF060.

Z up.

Edyta Sapała 
DYREKTO R w y d z ia łu  

Mnansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.277.2018.KR
Urząd M iasta i Gminy 
Złoty Stok

W  związku z decyzją M inistra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.234.2018.MF.1448 

(nr wewnętrzny MF060) z dnia 28 m aja 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 85220 2030 Urząd M iasta i Gminy 
Złoty Stok

50 000

Razem 50 000

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

są na dofinansowanie mieszkań chronionych, o których mowa w  art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy 

o pomocy społecznej, w związku z działaniem 4.7, wynikającym z Programu „Za życiem.

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 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.6. - Wsparcie kobiet w  ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

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 -  MF060.

Z ufr. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

V '  tfiy ta  Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.277.2018.KR
Urząd Gminy 
Radwanice

W  związku z decyzją M inistra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.234.2018.MF.1448 

(nr wewnętrzny M F060) z dnia 28 maja 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 85220 2030 Urząd Gminy Radwanice 337 199

Razem 337 199

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

są na dofinansowanie mieszkań chronionych, o których mowa w  art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy 

o pomocy społecznej, w związku z działaniem 4.7, wynikającym z Programu „Za życiem.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w  układzie 

zadaniowym na rok 2018 w  części 85/02 budżet W ojewody Dolnośląskiego w  następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - W spieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.6. - W sparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

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 -  MF060.

'OLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu


