
FB-BP.3111.505.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.469.2018.MF.3298 

(nr wewnętrzny MF122) z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 4 października 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85205 2110 Starostwo Powiatowe 
Głogów

840

Razem 840

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone 

są na realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, wynikającego z ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z załącznika nr 2 do Krajowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 ustanowionego Uchwałą Nr 76 

Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r.

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 13.1.2.5. - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

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 -  MF122.



FB-BP.3111.505.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Jawor

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.469.2018.MF.3298 

(nr wewnętrzny MF122) z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 4 października 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85205 2110 Starostwo Powiatowe 
Jawor

3 850

Razem 3 850

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone 

są na realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych w kwocie 2 490 zł 

i realizację programu oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych w kwocie 1 360 zł, 

wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz 

z załącznika nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 

2014-2020 ustanowionego Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r.

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 13.1.2.5. - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

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 — MF122.



FB-BP.3111.505.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.469.2018.MF.3298 

(nr wewnętrzny MF122) z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 4 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85205 2110 Starostwo Powiatowe 
Lubin

750

Razem 750

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone 

są na realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, wynikającego z ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z załącznika nr 2 do Krajowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 ustanowionego Uchwałą Nr 76 

Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r.

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 13.1.2.5. - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

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 -  MF122.



FB-BP.3111.505.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.469.2018.MF.3298 

(nr wewnętrzny MF122) z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 4 października 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85205 2110 Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

5 850

Razem 5 850

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone 

są na realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, wynikającego z ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z załącznika nr 2 do Krajowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 ustanowionego Uchwałą Nr 76 

Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r.

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 13.1.2.5. - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

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 -  MF122.



FB-BP.3111.505.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.469.2018.MF.3298 

(nr wewnętrzny MF122) z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 4 października 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85205 2110 Starostwo Powiatowe 
Świdnica

4 200

Razem 4 200

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone 

są na realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, wynikającego z ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z załącznika nr 2 do Krajowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 ustanowionego Uchwałą Nr 76 

Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r.

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 13.1.2.5. - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

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 -  MF122.



FB-BP.3111.505.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.469.2018.MF.3298 

(nr wewnętrzny MF122) z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 4 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85205 2110 Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

4 200

Razem 4 200

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone 

są na realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, wynikającego z ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z załącznika nr 2 do Krajowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 ustanowionego Uchwałą Nr 76 

Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r.

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 13.1.2.5. - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

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 -  MF122.



FB-BP.3111.505.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.469.2018.MF.3298 

(nr wewnętrzny MF122) z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 4 października 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85205 2110 Starostwo Powiatowe 
Wałbrzych

5 600

Razem 5 600

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone 

są na realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, wynikającego z ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z załącznika nr 2 do Krajowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 ustanowionego Uchwałą Nr 76 

Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r.

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 13.1.2.5. - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

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 -  MF122.



FB-BP.3111.505.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.469.2018.MF.3298 

(nr wewnętrzny MF122) z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 4 października 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85205 2110 Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

9 400

Razem 9 400

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone 

są na realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, wynikającego z ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z załącznika nr 2 do Krajowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 ustanowionego Uchwałą Nr 76 

Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r.

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 13.1.2.5. - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

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 -  MF122.



FB-BP.3111.505.2018.KR
Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.469.2018.MF.3298 

(nr wewnętrzny MF122) z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 4 października 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85205 2110 m.n.p.p. Legnica 6410

Razem 6 410

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone 

są na realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, wynikającego z ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z załącznika nr 2 do Krajowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 ustanowionego Uchwałą Nr 76 

Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r.

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 13.1.2.5. - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

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 -  MF122.



FB-BP.3111.505.2018.KR
Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.469.2018.MF.3298 

(nr wewnętrzny MF122) z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 4 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85205 2110 m.n.p.p. Wałbrzych 50 000

Razem 50 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone 

są dla Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia na realizację zadań wynikających z ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z załącznika nr 2 do Krajowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 ustanowionego Uchwałą Nr 76 

Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r.

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 13.1.2.5. - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

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 -  MF122.

(itimc
\



FB-BP.3111.505.2018.KR
Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.469.2018.MF.3298 

(nr wewnętrzny MF122) z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 4 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85205 2110 m.n.p.p. Wrocław 25 000

Razem 25 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone 

są dla Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia na realizację zadań wynikających z ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z załącznika nr 2 do Krajowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 ustanowionego Uchwałą Nr 76 

Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r.

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 13.1.2.5. - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

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 -  MF122.


