
FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.585.2018.MF.3880 

(nr wewnętrzny MF160) z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

10 785

Razem 10 785

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

są na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

Działanie 13.4.2.4. - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF160.

Z up. W O J B W C D Y ^ N ^ f S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Bierutów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.585.2018-.MF.3880 

(nr wewnętrzny MF160) z dnia 12 października 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 17 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Bierutów

5 852

Razem 5 852

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

są na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

Działanie 13.4.2.4. - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF160.

Z  up. W O J E W O ^ O ^ p k A S K I E G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.585.2018.MF.3880 

(nr wewnętrzny MF160) z dnia 12 października 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 17 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

34 750

Razem 34 750

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

są na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

Działanie 13.4.2.4. - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF160.

Z up. W O JE W O D ^ p e i^ fe ^ S K lE G O

1̂-
Edyta Sapała 

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



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Bolków

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.585.2018.MF.3880 

(nr wewnętrzny MF160) z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 października 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Bolków

15 381

Razem 15 381

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

są na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

Działanie 13.4.2.4. - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF160.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.585.2018.MF.3880 

(nr wewnętrzny MF160) z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

W OJEW ODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 17 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

9 634

Razem 9 634

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

są na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

Działanie 13.4.2.4. - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. WOJEWC^yl50LNO$l;ĄgKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.585.2018.MF.3880 

(nr wewnętrzny MF160) z dnia 12 października 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 17 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

20 234

Razem 20 234

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

są na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

Działanie 13.4.2.4. - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF160.

Z up. WOJEWOD^BCiL^y^SKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.585.2018.MF.3880 

(nr wewnętrzny MF160) z dnia 12 października 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 17 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

7 071

Razem 7 071

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

są na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

Działanie 13.4.2.4. - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF160.

Z up. W O JEW O DY^TN^ygK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Głuszyca

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.585.2018.MF.3880 

(nr wewnętrzny MFI60) z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w  budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 października 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Głuszyca

17 188

Razem 17188

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

są na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

Działanie 13.4.2.4. - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF160.

Z up. W O JEW O ^H iO LN ^^SK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.585.2018.MF.3880 

(nr wewnętrzny MF160) z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 października 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Góra

23 867

Razem 23 867

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

są na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

Działanie 13.4.2.4. - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF160.

Z up. W O J E W O D ^ M ^ t Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.585.2018.MF.3880 

(nr wewnętrzny MF160) z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 października 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski

15 352

Razem 15 352

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

są na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

Działanie 13.4.2.4. - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF160.

Z up. WOJEWCO^0iN^Ą?KIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Jaworzyna Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.585.2018.MF.3880 

(nr wewnętrzny MF160) z dnia 12 października 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 17 października 2018 r .

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Jaworzyna Śląska

13 192

Razem 13 192

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

są na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

Działanie 13.4.2.4. - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF160.

Z up. W0JEWCpyl50LNPŚtJŚSKIEG0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Jelcz-Laskowice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.585.2018.MF.3880 

(nr wewnętrzny MF160) z dnia 12 października 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 17 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Jelcz-Laskowice

12 451

Razem 12 451

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

są na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

Działanie 13.4.2.4. - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF160.

Z up. W0JEWCD^jftLNIJŚiĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.585.2018.MF.3880 

(nr wewnętrzny MF160) z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 października 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie

10 785

Razem 10 785

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

są na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

Działanie 13.4.2.4. - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF160.

Z up. WOJEWC^OL^eŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Lądek Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.585.2018.MF.3880 

(nr wewnętrzny MF160) z dnia 12 października 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 17 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Lądek Zdrój

12 799

Razem 12 799

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

są na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

Działanie 13.4.2.4. - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF160.

Z up. W O JFW CD^0^ L ^ $ C ^ S k iEGO

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

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Leśna

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.585.2018.MF.3880 

(nr wewnętrzny MF160) z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 października 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Leśna

13 470

Razem 13 470

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

są na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

Działanie 13.4.2.4. - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF160.

Z up. WOJEWCD^^LNpŚ^SKIEGO

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

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.585.2018.MF.3880 

(nr wewnętrzny MF160) z dnia 12 października 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 17 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka

20 238

Razem 20 238

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

są na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

Działanie 13.4.2.4. - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF160.

Z up. w o j e w c d ) ^ 6 l n o $ j ^ k i e g o

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.585.2018.MF.3880 

(nr wewnętrzny MF160) z dnia 12 października 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 17 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

3 451

Razem 3 451

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

są na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

Działanie 13.4.2.4. - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF160.

Z up. W O JE W O p ^ a ^ Ś L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.585.2018.MF.3880 

(nr wewnętrzny MF160) z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 października 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

15 899

Razem 15 899

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

są na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

Działanie 13.4.2.4. - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF160.

Z up. WOJEWOD^LN^Śt^KIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Mieroszów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.585.2018.MF.3880 

(nr wewnętrzny MF160) z dnia 12 października 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 17 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Mieroszów

11 388

Razem 11388

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

są na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

Działanie 13.4.2.4. - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF160.

Z up. W0JEWGD>l50LNpśtĄSKIEG0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Międzybórz

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.585.2018.MF.3880 

(nr wewnętrzny MF160) z dnia 12 października 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 17 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Międzybórz

1 109

Razem 1 109

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

są na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

Działanie 13.4.2.4. - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF160.

Z up. WOJEWO^O^SŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Milicz

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.585.2018.MF.3880 

(nr wewnętrzny MF160) z dnia 12 października 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 17 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Milicz

14 001

Razem 14 001

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

są na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

Działanie 13.4.2.4. - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  M F160 .

Z up. W 0 JEW 0^ r(5LN p^SK IEG 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.201 OCR
Urząd Miasta i Gminy 
Mirsk

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.585.2018.MF.3880 

(nr wewnętrzny MF160) z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 października 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Mirsk

20 234

Razem 20 234

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

są na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

Działanie 13.4.2.4. - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF160.

Z up. W 0 J E W C m ^ M J ^ 6 K ! E G 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Niemcza

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.585.2018.MF.3880 

(nr wewnętrzny MF160) z dnia 12 października 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 17 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Niemcza

10 785

Razem 10 785

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

są na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

Działanie 13.4.2.4. - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF160.

Z up. WOJEWCD^Bti^OŚlĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Nowogrodziec

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.585.2018.MF.3880 

(nr wewnętrzny MF160) z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 października 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Nowogrodziec

24 794

Razem 24 794

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

są na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

Działanie 13.4.2.4. - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF160.

Z up. W OJEW O^JOL^pÓLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Oborniki Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.585.2018.MF.3880 

(nr wewnętrzny MF160) z dnia 12 października 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 17 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Oborniki Śląskie

14 358

Razem 14 358

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

są na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

Działanie 13.4.2.4. - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF160.

Z up. WOJEWC t̂SOL^OŚtĄSKIEGO

Edyta Sapuła
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Wmmr^
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 października 2018 r.

FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Olszyna

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.585.2018.MF.3880 

(nr wewnętrzny MF160) z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Olszyna

14 967

Razem 14 967

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

są na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

Działanie 13.4.2.4. - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF160.

Z up. W O J E W O D m f u ^ J ty S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Pieńsk

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.585.2018.MF.3880 

(nr wewnętrzny MF160) z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

W OJEW ODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 17 października 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Pieńsk

16 097

Razem 16 097

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

są na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

Działanie 13.4.2.4. - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF160.

Z up. W 0 J E W 0 ^ 0 L N ^ fK(EG0

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

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Polkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.585.2018.MF.3880 

(nr wewnętrzny MF160) z dnia 12 października 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 17 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Polkowice

42 958

Razem 42 958

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

są na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

Działanie 13.4.2.4. - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF160.

Z up. W OJEW O D^06L^pŚt?iSK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.585.2018.MF.3880 

(nr wewnętrzny MF160) z dnia 12 października 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 17 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

6 290

Razem 6 290

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

są na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

Działanie 13.4.2.4. - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF160.

Z up. W O J E W ^ f^ ^ p Ś L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Prusice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.585.2018.MF.3880 

(nr wewnętrzny MF160) z dnia 12 października 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 17 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Prusice

28 918

Razem 28 918

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

są na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

Działanie 13.4.2.4. - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. WOJEWO^iJOLNp^fcĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Przemków

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.585.2018.MF.3880 

(nr wewnętrzny MF160) z dnia 12 października 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 17 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Przemków

11 136

Razem 11 136

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

są na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

Działanie 13.4.2.4. - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF160.

Z up. W O JE W C D ^ L N p k ^ S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Radków

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.585.2018.MF.3880 

(nr wewnętrzny MF160) z dnia 12 października 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 17 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Radków

18 675

Razem 18 675

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

są na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

Działanie 13.4.2.4. - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF160.

Z up. W0JEWCD t̂5LN0$JeĄSKIEG0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Siechnice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.585.2018.MF.3880 

(nr wewnętrzny MF160) z dnia 12 października 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 17 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Siechnice

14 379

Razem 14 379

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

są na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

Działanie 13.4.2.4. - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF160.

Z up. W O J E W C D y ^ M j ^ S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Sobótka

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.585.2018.MF.3880 

(nr wewnętrzny MF160) z dnia 12 października 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 17 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Sobótka

13 867

Razem 13 867

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

są na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

Działanie 13.4.2.4. - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF160.

Z up. WOJEWC^JOL^tótĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Strzegom

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.585.2018.MF.3880 

(nr wewnętrzny MF160) z dnia 12 października 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 17 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Strzegom

14 849

Razem 14 849

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

są na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

Działanie 13.4.2.4. - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF160.

Z up. W0JEW0D^C)LN^iSKIEG0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.585.2018.MF.3880 

(nr wewnętrzny MF160) z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 października 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin

14 487

Razem 14 487

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

są na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

Działanie 13.4.2.4. - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF160.

Z  up. W O J E W C ^ t J O L ^ ^ S K I E G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.585.2018.MF.3880 

(nr wewnętrzny MF160) z dnia 12 października 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 17 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

16 650

Razem 16 650

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

są na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

Działanie 13.4.2.4. - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  M F160.

Z up. WOJEWODYDClJ^UĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Ścinawa

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.585.2018.MF.3880 

(nr wewnętrzny MF160) z dnia 12 października 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 17 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Ścinawa

12 782

Razem 12 782

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

są na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

Działanie 13.4.2.4. - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF160.

Z up. W O J E W ^ D ^ G Ś L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.585.2018.MF.3880 

(nr wewnętrzny MF160) z dnia 12 października 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 17 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

5 392

Razem 5 392

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

są na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

Działanie 13.4.2.4. - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF160.

Z up. W O jEW C ^ ^O L^ ŚtĄ SK IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.585.2018.MF.3880 

(nr wewnętrzny MF160) z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 października 2018 r .

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa

7 714

Razem 7 714

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

są na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

Działanie 13.4.2.4. - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF160.

2 up. W 0 J E W 0 D ^ L N 0 ^ K I £ G 0

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

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.585.2018.MF.3880 

(nr wewnętrzny MF160) z dnia 12 października 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 17 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

12 212

Razem 12 212

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

są na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

Działanie 13.4.2.4. - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF160.

Z up. WOJEWO^tJOLNO^SKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Wąsosz

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.585.2018.MF.3880 

(nr wewnętrzny MF160) z dnia 12 października 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 17 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Wąsosz

11 705

Razem 11 705

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

są na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

Działanie 13.4.2.4. - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF160.

Z up. W 0JEW P D ^€ ft5L^^SK IE G 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR

W OJEW ODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 17 października 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Węgliniec

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.585.2018.MF.3880 

(nr wewnętrzny MF160) z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Węgliniec

14 370

Razem 14 370

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

są na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

Działanie 13.4.2.4. - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze 

wspierania rodziny i.systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian • budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF16G.

Z up. W O JEW CD^LJpŚt^SK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Wiązów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.585.2018.MF.3880 

(nr wewnętrzny MF160) z dnia 12 października 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 17 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Wiązów

12 616

Razem 12 616

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

są na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

Działanie 13.4.2.4. - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. WOJEWr^OLNpŚt^SKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Wleń

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.585.2018.MF.3880 

(nr wewnętrzny MF160) z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 października 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Wleń

11 944

Razem 11 944

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

są na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

Działanie 13.4.2.4. - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF16G.

Z up. WOJEWMYlSOL^tĄSKIEGO

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

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.585.2018.MF.3880 

(nr wewnętrzny MF160) z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 października 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

20 451

Razem 20 451

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

są na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i .systemie 

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

Działanie 13.4.2.4. - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF160.

Z up. WOJEW^pY^DOLfJPŚt^SKIEGO

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

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.585.2018.MF.3880 

(ni' wewnętrzny MF160) z dnia 12 października 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 17 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

15 519

Razem 15 519

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

są na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

Działanie 13.4.2.4. - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF160.

Z up.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Ziębice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.585.2018.MF.3880 

(nr wewnętrzny MF160) z dnia 12 października 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 17 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Ziębice

13 971

Razem 13 971

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

są na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

Działanie 13.4.2.4. - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF160.

Z up. W O J E W C D ^ L ^ t^ S -K IE G O  

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU  

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Zloty Stok

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.585.2018.MF.3880 

(nr wewnętrzny MF160) z dnia 12 października 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 17 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Złoty Stok

15 392

Razem 15 392

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

są na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

Działanie 13.4.2.4. - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF160.

Z up. W 0 J E W P ^ f5 0 L N ^ $ fe ^ S K IE G 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 

FB-BP.3111.550.2018.KR

Wrocław, dnia 17 października 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.585.2018.MF.3880 

(nr wewnętrzny MF160) z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

16 097

Razem 16 097

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

są na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

Działanie 13.4.2.4. - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. W O JEW C^fJ^L^W iSK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu


