
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 lipca 2018 r.

FB-BP.3111.349.2018.HS
Urząd Gminy 
Borów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.333.2018.MF.2308 

(nr wewnętrzny MF087) z dnia 17 lipca 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 85219 2010 Urząd Gminy Borów 2 068

Razem 2 068

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone są na 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

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 przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF087.

Z up. WOJEWODĄ DOLNOŚLĄSKIEGO

'.dyla Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 lipca 2018 r.

FB-BP.3111.349.2018.HS
Urząd Gminy 
Chojnów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.333.2018.MF.2308 

(nr wewnętrzny MF087) z dnia 17 lipca 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 85219 2010 Urząd Gminy Chojnów 1 209

Razem 1 209

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone są na 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

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 przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF087.

YMW^ŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 lipca 2018 r.

FB-BP.3111.349.2018.HS
Urząd Gminy 
Cieszków

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.333.2018.MF.2308 

(nr wewnętrzny MF087) z dnia 17 lipca 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 85219 2010 Urząd Gminy Cieszków 3 957

Razem 3 957

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone są na 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

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 przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF087.

DYREKTOR WYCZIAŁU 
Finansów i Budżetu

Z up.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 iipca 2018 r.

FB-BP.3111.349.2018.HS
Urząd Gminy 
Czernica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.333.2018.MF.2308 

(nr wewnętrzny MF087) z dnia 17 lipca 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 85219 2010 Urząd Gminy Czernica 913

Razem 913

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone są na 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

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.

Niniej sze 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 - MF087.

Z up. W 0 ^ iC 3 Y ¿SC ^ O ŚL ą SKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 lipca 2018 r.

FB-BP.3111.349.2018.HS
Urząd Gminy 
Długołęka

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.333.2018.MF.2308 

(nr wewnętrzny MF087) z dnia 17 lipca 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 85219 2010 Urząd Gminy Długołęka 27 930

Razem 27 930

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone są na 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

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 przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF087.

z up. w o jE w p y  co^ ^ laskiego

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 lipca 2018 r.

FB-BP.3111.349.2018.HS
Urząd Gminy 
Dobromierz

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.333.2018.MF.2308 

(nr wewnętrzny MF087) z dnia 17 lipca 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 85219 2010 Urząd Gminy Dobromierz 3 045

Razem 3 045

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone są na 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

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 przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF087.

Z up. W p jf^ C O Y  £0d^pŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 lipca 2018 r.

FB-BP.3111.349.2018.HS
Urząd Gminy 
Dobroszyce

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.333.2018.MF.2308 

(nr wewnętrzny MF087) z dnia 17 lipca 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 85219 2010 Urząd Gminy Dobroszyce 4718

Razem 4 718

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone są na 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

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.

Niniej sze 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 - MF087.

Z up.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

2£WSŚLĄSKIEG0



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 lipca 2018 r.

FB-BP.3111.349.2018.HS
Urząd Gminy 
Domaniów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.333.2018.MF.2308 

(nr wewnętrzny MF087) z dnia 17 lipca 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 85219 2010 Urząd Gminy Domaniów 3 667

Razem 3 667

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone są na 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

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 przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF087.

Z up. W ^EW iSY^LW OŚLĄSKIEGO

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

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 łipca 2018 r.

FB-BP.3111.349.2018.HS
Urząd Gminy 
Dziadowa Kłoda

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.333.2018.MF.2308 

(nr wewnętrzny MF087) z dnia 17 lipca 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 85219 2010 Urząd Gminy Dziadowa Kłoda 2318

Razem 2 318

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone są na 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

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 przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF087.

Z up.

Cjuyiu ¿ćpała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 lipca 2018 r.

FB-BP.3111.349.2018.HS
Urząd Gminy 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.333.2018.MF.2308 

(nr wewnętrzny MF087) z dnia 17 lipca 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 85219 2010 Urząd Gminy Dzierżoniów 1 522

Razem 1 522

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone są na 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

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 przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF087.

Z up. W O ^ e iY  COJ^tóŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 lipca 2018 r.

FB-BP.3111.349.2018.HS
Urząd Gminy 
Gaworzyce

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.333.2018.MF.2308 

(nr wewnętrzny MF087) z dnia 17 lipca 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 85219 2010 Urząd Gminy Gaworzyce 2 400

Razem 2 400

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone są na 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

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 przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF087.

Z up.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYCZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 lipca 2018 r.

FB-BP.3111.349.2018.HS
Urząd Gminy 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.333.2018.MF.2308 

(nr wewnętrzny MF087) z dnia 17 lipca 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 85219 2010 Urząd Gminy Głogów 2 436

Razem 2 436

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone są na 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

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.

Niniej sze 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 - MF087.

°^2€CĄ$KI£G0

So.pała 
wydziału
i Budżetu

up. W0JEWCJ3Y

?dyta , 
d y r e k t o r  

Finansów



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 lipca 2018 r.

FB-BP.3111.349.2018.HS
Urząd Gminy 
Gromadka

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.333.2018.MF.2308 

(nr wewnętrzny MF087) z dnia 17 lipca 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 85219 2010 Urząd Gminy Gromadka 3 921

Razem 3 921

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone są na 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

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 przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF087.

Zup. WOJEWMYDOLNOŚLĄSKIEGO

/Edyta  
D W K T C R  WYDZIAŁU 

rinansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 lipca 2018 r.

FB-BP.3111.349.2018.HS
Urząd Gminy 
Janowice Wielkie

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.333.2018.MF.2308 

(nr wewnętrzny MF087) z dnia 17 lipca 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 85219 2010 Urząd Gminy Janowice Wielkie 19 107

Razem 19 107

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone są na 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

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 przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF087.

Z up. W O J^Bflfc^JpujsK lEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 lipca 2018 r.

FB-BP.3111.349.2018.HS
Urząd Gminy 
Jerzmanowa

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.333.2018.MF.2308 

(nr wewnętrzny MF087) z dnia 17 lipca 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 85219 2010 Urząd Gminy Jerzmanowa 730

Razem 730

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone są na 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

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.

Niniej sze 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 - MF087.

Z up.

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu

WOJEV^DY^C^eŚlĄSKIEGO

Edyta Sapała



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 lipca 2018 r.

FB-BP.3111.349.2018.HS
Urząd Gminy 
Jeżów Sudecki

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.333.2018.MF.2308 

(nr wewnętrzny MF087) z dnia 17 lipca 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 85219 2010 Urząd Gminy Jeżów Sudecki 1 813

Razem 1 813

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone są na 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

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 przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF087.
Z up.

DYREKTOR WYOZIAŁU 
Finansów i Budżetu

0LN0ŚLĄSKIEG0



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 lipca 2018 r.

FB-BP.3111.349.2018.HS
Urząd Gminy 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.333.2018.MF.2308 

(nr wewnętrzny MF087) z dnia 17 lipca 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 85219 2010 Urząd Gminy Kamienna Góra 5 075

Razem 5 075

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone są na 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

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 przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF087.

Z up. WOJEWC^y DOLNOŚLĄSKIEGO

C£ciyla Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 lipca 2018 r.

FB-BP.3111.349.2018.HS
Urząd Gminy 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.333.2018.MF.2308 

(nr wewnętrzny MF087) z dnia 17 lipca 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 85219 2010 Urząd Gminy Kłodzko 7 159

Razem 7 159

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone są na 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

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 przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF087.

Zup. w o j^ c d y d o u io ś l ^ sk ieg o

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

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 lipca 2018 r.

FB-BP.3111.349.2018.HS
Urząd Gminy 
Kondratowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.333.2018.MF.2308 

(nr wewnętrzny MF087) z dnia 17 lipca 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 85219 2010 Urząd Gminy Kondratowice 2 381

Razem 2 381

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone są na 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

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 przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF087.

oSmskiego

W  Edyta Sapała
DYREKTOR w y d z ia ł u

h'nansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 lipca 2018 r.

FB-BP.3111.349.2018.HS
Urząd Gminy 
Kostomłoty

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.333.2018.MF.2308 

(nr wewnętrzny MF087) z dnia 17 lipca 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 85219 2010 Urząd Gminy Kostomłoty 5 652

Razem 5 652

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone są na 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

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 przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF087.

Z up. WOJEWP0Y COLfA&ŚLĄSKIEGO

*Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 lipca 2018 r.

FB-BP.3111.349.2018.HS
Urząd Gminy 
Krośnice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.333.2018.MF.2308 

(nr wewnętrzny MF087) z dnia 17 lipca 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 85219 2010 Urząd Gminy Krośnice 16 626

Razem 16 626

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone są na 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

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 przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF087.

Z up. W O J£W ^Yp0^o 'ŚLĄ SK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 lipca 2018 r.

FB-BP.3111.349.2018.HS
Urząd Gminy 
Krotoszyce

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.333.2018.MF.2308 

(nr wewnętrzny MF087) z dnia 17 lipca 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 85219 2010 Urząd Gminy Krotoszyce 7 530

Razem 7 530

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone są na 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

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 przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF087.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 lipca 2018 r.

FB-BP.3111.349.2018.HS
Urząd Gminy 
Kunice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.333.2018.MF.2308 

(nr wewnętrzny MF087) z dnia 17 lipca 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 85219 2010 Urząd Gminy Kunice 1 704

Razem 1 704

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone są na 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

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 przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF087.
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