
W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.97.2017.KR.

Urząd Miasta 
Bielawa

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.76.2017.MF.642 (nr wewnętrzny MF025) z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85505 2030 UM Bielawa 157 920,00

Razem 157 920,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 58) 

przeznaczone jest na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie 

z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym 

w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 

„MALUCH plus” 2017.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi.

Działanie 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Z  up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzbna Dziedziak
RADCA GENERALNY



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.97.2017.KR.

Urząd Miasta 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.76.2017.MF.642 (nr wewnętrzny MF025) z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85505 2030 UM Głogów 84 000,00

Razem 84 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 58) 

przeznaczone jest na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie 

z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym 

w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 

„MALUCH plus” 2017.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Z up. WOJEWODY DdLNOŚLĄSKIESO

Celina Mctrzbna Dziedzinie
RADCA GENERALNY



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.97.2017.KR.

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.76.2017.MF.642 (nr wewnętrzny MF025) z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85505 2030 UM Jelenia Góra 43 680,00

Razem 43 680,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 58) 

przeznaczone jest na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie 

z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym 

w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 

„MALUCH plus” 2017.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Z i. WOJEVyOOY M iN O Ś LĄ S K ffifiO

Dziedziak
RADCA G&NERALNY



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.97.2017.KR.

Urząd Miasta 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.76.2017.MF.642 (nr wewnętrzny MF025) z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
_________________________________________________________________________________________ /w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85505 2030 UM Kamienna Góra 40 118,00

Razem 40 118,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 58) 

przeznaczone jest na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie 

z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym 

w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 

„MALUCH plus” 2017.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -Wspieranie rodziny,

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

niepełno sprawnymi,

Działanie 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Z  uf). W OJEW ODY D p d ^ Ś ŁĄ S K IE G O

f y £ L . '
Celina Marzena Dziedziak 

RADCA GENERALNY



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.97.2017.KR.

Urząd Miasta 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.76.2017.MF.642 (nr wewnętrzny MF025) z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85505 2030 UM Kłodzko 126 000,00

Razem 126 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 58) 

przeznaczone jest na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie 

z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym 

w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 

„MALUCH plus” 2017.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -Wspieranie rodziny,

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

niepełno sprawnymi,

Działanie 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Z uf). WOJEWODY OeiLNOŚLĄSKtEGO

W P
Celina Marzew Dziedziak 

RADCA GEN&RALNY



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.97.2017.KR.

Urząd Miasta 
Szklarska Poręba

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.76.2017.MF.642 (nr wewnętrzny MF025) z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
__________________________________________________ /w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85505 2030 UM Szklarska Poręba 75 600,00

Razem 75 600,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 58) 

przeznaczone jest na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie 

z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym 

w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 

„MALUCH plus” 2017.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Z up WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

W k U t c J
Celina Marzen 3 Dziedziak 

r a d c a  g e n  e r a l n y



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.97.2017.KR.

Urząd Miasta 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.76.2017.MF.642 (nr wewnętrzny MF025) z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85505 2030 UM Świdnica 165 200,00

Razem 165 200,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 58) 

przeznaczone jest na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie 

z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym 

w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 

„MALUCH plus” 2017.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Z up WOJEWpOY.DOLSfdSLĄSKIEGO

m m jjJ
Celina Marzenc Dziedziak 

RADCA GEN-aRALNY



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.97.2017.KR.

Urząd Miasta 
Świebodzice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.76.2017.MF.642 (nr wewnętrzny MF025) z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85505 2030 UM Świebodzice 36 960,00

Razem 36 960,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 58) 

przeznaczone jest na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie 

z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym 

w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 

„MALUCH plus” 2017.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Z up. WOJEWOp^^OŚLĄSKffifiO

Celina» ¡ f l  Dziedzktk
RADCA GS{fERALNY



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.97.2017.KR.

Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.76.2017.MF.642 (nr wewnętrzny MF025) z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85505 2030 UM Wałbrzych 420 000,00

Razem 420 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 58) 

przeznaczone jest na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie 

z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym 

w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 

„MALUCH plus” 2017.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Z  up. W OJEW ODY D O U i& L Ą S K IE fiO

Celina ^arz^mDdedziak
RADCA GEi^HALNY



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.97.2017.KR.

Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.76.2017.MF.642 (nr wewnętrzny MF025) z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85505 2030 UM Wrocław 30 800,00

Razem 30 800,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 58) 

przeznaczone jest na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie 

z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym 

w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 

„MALUCH plus” 2017.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

t  Uf, WOJEWODY D O lÄ LA SK tEG O

Celina
¡̂ ADCA ©EiłERALNY



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.97.2017.KR.

Urząd Miasta i Gminy 
Leśna

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.76.2017.MF.642 (nr wewnętrzny MF025) z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85505 2030 UMiG Leśna 50 400,00

Razem 50 400,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 58) 

przeznaczone jest na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie 

z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym 

w  Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 

„MALUCH plus” 2017.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Z up. WOJEWODY DppMlĄSKIEGO

Celina Marzena Dziedzwk
RADCA GENERALNY



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.97.2017.KR.

Urząd Miasta i Gminy 
Polkowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.76.2017.MF.642 (nr wewnętrzny MF025) z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85505 2030 UMiG Polkowice 124 320,00

Razem 124 320,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 58) 

przeznaczone jest na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie 

z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym 

w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 

„MALUCH plus” 2017.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Z  uę. W O J E W O D Y J ^ io Ś L Ą S IO E fiO

Celina M arena Dziedziak 
RADCA terteR A L H Y



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.97.2017.KR.

Urząd Miasta i Gminy 
Siechnice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.76.2017.MF.642 (nr wewnętrzny MF025) z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85505 2030 UMiG Siechnice 151 200,00

Razem 151 200,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 58) 

przeznaczone jest na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie 

z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym 

w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 

„MALUCH plus” 2017.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

: , /OJEWCDY Dp^dŚLĄSłCEGO

p i t o /
Celina Marzana Dziedzktk 

RADCA GByERALMY



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.97.2017.KR.

Urząd Miasta i Gminy 
Stronie Śląskie

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.76.2017.MF.642 (nr wewnętrzny MF025) z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85505 2030 UMiG Stronie Śląskie 42 000,00

Razem 42 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 58) 

przeznaczone jest na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie 

z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym 

w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 

„MALUCH plus” 2017.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Z up. WGJEWOOWU^pŚLpCffifiO

m
Celina Maizena Dzieidak

RADCA GENERALNY



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.97.2017.KR.

Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.76.2017.MF.642 (nr wewnętrzny MF025) z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85505 2030 UMiG Środa Śląska 196 560,00

Razem 196 560,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 58) 

przeznaczone jest na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie 

z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym 

w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 

„MALUCH plus” 2017.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

z up. w o jew o d y

Celina Dziedzkik
RADCA GENERALNY



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.97.2017.KR.

Urząd Gminy 
Długołęka

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.76.2017.MF.642 (nr wewnętrzny MF025) z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85505 2030 UG Długołęka 84 000,00

Razem 84 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 58) 

przeznaczone jest na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie 

z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym 

w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 

„MALUCH plus” 2017.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -Wspieranie rodziny,

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

niepełno sprawnymi,

Działanie 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Z uę. WOJEVVOOyiOLm>ŚLĄSKIEfiO

Celina Marzena Dzieśaok
RAOCAłGENERALMY



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.97.2017.KR.

Urząd Gminy 
Miękinia

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów

Nr MF/FS4.4143.3.76.2017.MF.642 (nr wewnętrzny MF025) z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone

następujące zmiany:
__________________________________________________________________________/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85505 2030 UG Miękinia 40 320,00

Razem 40 320,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 58) 

przeznaczone jest na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie 

z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym 

w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 

„MALUCH plus” 2017.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Z up. WOJEWODY

Celina Marzena ^-ztedzazk
RADCA GENERALNY



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.97.2017.KR.

Urząd Gminy 
Nowa Ruda

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.76.2017.MF.642 (nr wewnętrzny MF025) z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85505 2030 UG Nowa Ruda 134 400,00

Razem 134 400,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 58) 

przeznaczone jest na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie 

z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym 

w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 

„MALUCH plus” 2017.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  ME025.



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.97.2017.KR.

Urząd Gminy 
Wądroże Wielkie

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.76.2017.MF.642 (nr wewnętrzny MF025) z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85505 2030 UG Wądroże Wielkie 22 400,00

Razem 22 400,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 58) 

przeznaczone jest na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie 

z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym 

w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 

„MALUCH plus” 2017.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po strome dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Z up. WOJEWODY



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.97.2017.KR.

Urząd Miasta i Gminy 
Jaworzyna Śląska

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.76.2017.MF.642 (nr wewnętrzny MF025) z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85505 6330

UMiG Jaworzyna Śląska

164 416,00

855 85505 2030 6 800,00

Razem 171 216,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 58) 

przeznaczone jest na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie 

z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym 

w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 

„MALUCH plus” 2017.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.97.2017.KR.

Urząd Miasta i Gminy 
Oborniki Śląskie

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.76.2017.MF.642 (nr wewnętrzny MF025) z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85505 6330 UMiG Oborniki Śląskie 1 350 000,00

Razem 1 350 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 58) 

przeznaczone jest na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie 

z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym 

w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 

„MALUCH plus” 2017.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

2 up- WOJEWpOY

sdakCelina mcl tena
RADCA G B vERALNY



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.97.2017.KR.

Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.76.2017.MF.642 (nr wewnętrzny MF025) z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85505 6330 UMiG Trzebnica 767 760,00

Razem 767 760,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 58) 

przeznaczone jest na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie 

z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym 

w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 

„MALUCH plus” 2017.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

Z up. WOJEWODY. DDUickĄSiCEfiO

Celina Marźcna DzieJzisk
RADCA ©kkcRALNY



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.97.2017.KR.

Urząd Gminy 
Głuszyca

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.76.2017.MF.642 (nr wewnętrzny MF025) z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85505 6330 UG Głuszyca 462 952,88

Razem 462 952,88

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 58) 

przeznaczone jest na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie 

z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym 

w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 

„MALUCH plus” 2017.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.

2 up. WOJEWODY

Celina M arena
RADCA GŁkCRALMY



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.97.2017.KR.

Urząd Miasta i Gminy 
Wińsko

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.76.2017.MF.642 (nr wewnętrzny MF025) z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85505 6330

UMiG Wińsko

383 549,22

855 85505 2030 11 979,00

Razem 395 528,22

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 58) 

przeznaczone jest na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie 

z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym 

w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 

„MALUCH plus” 2017.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF025.


