
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 sierpnia 2017 r.

FB-BP.3111.303.2017.KR.

Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.342.2017.MF.2367 (nr wewnętrzny MF098) z dnia 10 sierpnia 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 85508 2130 Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

135 841,00

Razem 135 841,00

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 53), 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez powiat 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny 

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, 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 2017 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 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF098.
Z up. WOJEWODY

L* i
Edyta Sapała 

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu

DOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 sierpnia 2017 r.

FB-BP.3111.303.2017.KR.

Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.342.2017.MF.2367 (nr wewnętrzny MF098) z dnia 10 sierpnia 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 85508 2130 Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

125 489,00

Razem 125 489,00

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 53), 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez powiat 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny 

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, 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 2017 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 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji — MFOSSjp. W0JEW0D)^&0^^ŚLĄSKIEG0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 sierpnia 2017 r.

FB-BP.3111.303.2017.KR.

Starostwo Powiatowe 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.342.2017.MF.2367 (nr wewnętrzny MF098) z dnia 10 sierpnia 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 85508 2130 Starostwo Powiatowe 
Głogów

29 260,00

Razem 29 260,00

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 53), 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez powiat 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny 

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, 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 2017 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 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF098.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

WOJEW^BY^^NOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 sierpnia 2017 r.

FB-BP.3111.303.2017.KR.

Starostwo Powiatowe 
Góra

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.342.2017.MF.2367 (nr wewnętrzny MF098) z dnia 10 sierpnia 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 85508 2130 Starostwo Powiatowe 
Góra

56 880,00

Razem 56 880,00

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 53), 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez powiat 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny 

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, 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 2017 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 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF09&1.1' 1 O£P^l5O^J0ŚL OSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 sierpnia 2017 r.

FB-BP.3111.303.2017.KR.

Starostwo Powiatowe 
Jawor

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.342.2017.MF.2367 (nr wewnętrzny MF098) z dnia 10 sierpnia 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 85508 2130 Starostwo Powiatowe 
Jawor

53 969,00

Razem 53 969,00

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 53), 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez powiat 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny 

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, 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 2017 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 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF098.
Z up.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

wojewo^>>o6 ^ ślaskiego



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 sierpnia 2017 r.

FB-BP.3111.303.2017.KR.

Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.342.2017.MF.2367 (nr wewnętrzny MF098) z dnia 10 sierpnia 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 85508 2130 Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra

83 330,00

Razem 83 330,00

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 53), 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez powiat 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny 

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, 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 2017 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 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

MF098,
Z up. WOJEWptfY DOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 sierpnia 2017 r.

FB-BP.3111.303.2017.KR.

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.342.2017.MF.2367 (nr wewnętrzny MF098) z dnia 10 sierpnia 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 85508 2130 Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

73 399,96

Razem 73 399,96

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 53), 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez powiat 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny 

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, 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 2017 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 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF098. /
Z up. WOJEWO^DOLNO^LĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 sierpnia 2017 r.

FB-BP.3111.303.2017.KR.

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.342.2017.MF.2367 (nr wewnętrzny MF098) z dnia 10 sierpnia 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 85508 2130 Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

61 974,00

Razem 61 974,00

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 53), 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez powiat 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny 

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, 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 2017 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 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji — MF098.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

WOJEWO^Mi^WŚL^SKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 sierpnia 2017 r.

FB-BP.3111.303.2017.KR.

Starostwo Powiatowe 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.342.2017.MF.2367 (nr wewnętrzny MF098) z dnia 10 sierpnia 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 85508 2130 Starostwo Powiatowe 
Legnica

48 000,00

Razem 48 000,00

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 53), 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez powiat 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny 

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, 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 2017 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 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF09£U

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

WOJEWO^KJO^^LĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 sierpnia 2017 r.

FB-BP.3111.3 03.2017.KR.

Starostwo Powiatowe 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.342.2017.MF.2367 (nr wewnętrzny MF098) z dnia 10 sierpnia 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 85508 2130 Starostwo Powiatowe 
Lubań

92 510,98

Razem 92 510,98

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 53), 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez powiat 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny 

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, 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 2017 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 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF098Up WOJEWOj^CĆ^NOŚlĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 sierpnia 2017 r.

FB-BP.3111.303.2017.KR.

Starostwo Powiatowe 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.342.2017.MF.2367 (nr wewnętrzny MF098) z dnia 10 sierpnia 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 85508 2130 Starostwo Powiatowe 
Lubin

163 282,00

Razem 163 282,00

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 53), 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez powiat 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny 

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, 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 2017 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 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF098.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

WOJEWOC^tfOL^e^SKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 sierpnia 2017 r.

FB-BP.3111.303.2017.KR.

Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.342.2017.MF.2367 (nr wewnętrzny MF098) z dnia 10 sierpnia 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 85508 2130 Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

116 000,00

Razem 116 000,00

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 53), 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez powiat 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny 

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, 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 2017 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 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF09^. ¡pwo^t"UrtOŚLĄSKIEGG

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 sierpnia 2017 r.

FB-BP.3111.303.2017.KR.

Starostwo Powiatowe 
Milicz

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.342.2017MF.2367 (nr wewnętrzny MF098) z dnia 10 sierpnia 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 85508 2130 Starostwo Powiatowe 
Milicz

72 000,00

Razem 72 000,00

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 53), 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez powiat 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny 

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, 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 2017 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 2017 

po strome dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF098. ^
Z up. W 0 JE W 0p V ^0p i6 ŚLĄ SK IE G 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 sierpnia 2017 r.

FB-BP.3111.3 03.2017.KR.

Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.342.2017.MF.2367 (nr wewnętrzny MF098) z dnia 10 sierpnia 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 85508 2130 Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

87 676,98

Razem 87 676,98

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 53), 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez powiat 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny 

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, 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 2017 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 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - M F O ^

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

WOJEWO^tJOL^LĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 sierpnia 2017 r.

FB-BP.3111.303.2017.KR.

Starostwo Powiatowe 
Oława

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.342.2017.MF.2367 (nr wewnętrzny MF098) z dnia 10 sierpnia 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 85508 2130 Starostwo Powiatowe 
Oława

112 314,00

Razem 112 314,00

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 53), 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez powiat 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny 

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, 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 2017 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 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF098.
Z up. W O J E W O I^ f ó y ^ L Ą S K IE G O

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

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 sierpnia 2017 r.

FB-BP.3111.303.2017.KR.

Starostwo Powiatowe 
Polkowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.342.2017.MF.2367 (nr wewnętrzny MF098) z dnia 10 sierpnia 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 85508 2130 Starostwo Powiatowe 
Polkowice

80 400,00

Razem 80 400,00

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 53), 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez powiat 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny 

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, 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 2017 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 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF098y ,, '

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

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 sierpnia 2017 r.

FB-BP.3111.303.2017.KR.

Starostwo Powiatowe 
Strzelin

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.342.2017.MF.2367 (nr wewnętrzny MF098) z dnia 10 sierpnia 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 85508 2130 Starostwo Powiatowe 
Strzelin

69 306,00

Razem 69 306,00

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 53), 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez powiat 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny 

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, 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 2017 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 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -M F 09f.jp

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

wojew^ 6 ^ ^ śląskiego



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 sierpnia 2017 r.

FB-BP.3111.303.2017.KR.

Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.342.2017.MF.2367 (nr wewnętrzny MF098) z dnia 10 sierpnia 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 85508 2130 Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

91 679,00

Razem 91 679,00

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 53), 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez powiat 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny 

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, 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 2017 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 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  M F09$.UP- WOJEWO^D^W^l.̂ SKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 sierpnia 2017 r.

FB-BP.3111.303.2017.KR.

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.342.2017.MF.2367 (nr wewnętrzny MF098) z dnia 10 sierpnia 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 85508 2130 Starostwo Powiatowe 
Świdnica

89 724,00

Razem 89 724,00

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 53), 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez powiat 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny 

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, 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 2017 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 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF098^ Up \^q j :Wq

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 sierpnia 2017 r.

FB-BP.3111.303.2017.KR.

Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.342.2017.MF.2367 (nr wewnętrzny MF098) z dnia 10 sierpnia 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 85508 2130 Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

57 924,00

Razem 57 924,00

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 53), 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez powiat 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny 

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, 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 2017 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 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF098. , „ ^
J Z up. W O JEW O ^gtffaŚ LĄ S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 sierpnia 2017 r.

FB-BP.3111.303.2017.KR,

Starostwo Powiatowe 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.342.2017.MF.2367 (nr wewnętrzny MF098) z dnia 10 sierpnia 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 85508 2130 Starostwo Powiatowe 
Wałbrzych

160 399,00

Razem 160 399,00

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 53), 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez powiat 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny 

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, 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 2017 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 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji— MF098.2 Up WOJE

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 sierpnia 2017 r.

FB-BP.3111.303.2017.KR.

Starostwo Powiatowe 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.342.2017.MF.2367 (nr wewnętrzny MF098) z dnia 10 sierpnia 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 85508 2130 Starostwo Powiatowe 
Wołów

24 500,00

Razem 24 500,00

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 53), 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez powiat 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny 

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, 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 2017 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 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF098. - u

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

WOJEWOj^^^ŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 sierpnia 2017 r.

FB-BP.3111.303.2017.KR.

Starostwo Powiatowe 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.342.2017.MF.2367 (nr wewnętrzny MF098) z dnia 10 sierpnia 2017 r. 

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

następujące zmiany:
/w złotych/

Dziai Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85508 2130 Starostwo Powiatowe 
Wrocław

188 138,00

Razem 188 138,00

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 53), 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez powiat 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny 

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, 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 2017 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 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF098. z up.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

WOJEWOD^ETi^^LĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 sierpnia 2017 r.

FB-BP.3111.303.2017.KR.

Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.342.2017.MF.2367 (nr wewnętrzny MF098) z dnia 10 sierpnia 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 85508 2130 Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

46 330,56

Razem 46 330,56

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 53), 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez powiat 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny 

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, 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 2017 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 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF098. i  up WOJEW 0^l5f IEG0

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

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 sierpnia 2017 r.

FB-BP.3111.303.2017.KR.

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.342.2017.MF.2367 (nr wewnętrzny MF098) z dnia 10 sierpnia 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 85508 2130 Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

193 460,33

Razem 193 460,33

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 53), 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez powiat 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny 

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, 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 2017 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 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF098. z up w O J E W C ^ Y l ) ĄSKIEGO

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

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 sierpnia 2017 r.

FB-BP.3111.303.2017.KR.

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.342.2017.MF.2367 (nr wewnętrzny MF098) z dnia 10 sierpnia 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 85508 2130 m.n.p.p. Jelenia Góra 57 298,00

Razem 57 298,00

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 53), 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez powiat 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny 

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, 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 2017 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 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MFC98. z up

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

WOJEWO^BOI^^IĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 sierpnia 2017 r.

FB-BP.3111.303.2017.KR.

Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.342.2017.MF.2367 (nr wewnętrzny MF098) z dnia 10 sierpnia 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 85508 2130 m.n.p.p. Legnica 95 326,80

Razem 95 326,80

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 53), 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez powiat 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny 

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, 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 2017 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 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF098. Z Lip.

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

Finansów i Budżetu

wojewod>&ô ^ ląskiego



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 sierpnia 2017 r.

FB-BP.3111.303.2017.KR.

Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.342.2017.MF.2367 (nr wewnętrzny MF098) z dnia 10 sierpnia 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 85508 2130 m.n.p.p. Wałbrzych 175 329,00

Razem 175 329,00

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 53), 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez powiat 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny 

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, 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 2017 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 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF098.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 sierpnia 2017 r.

FB-BP.3111.303.2017.KR.

Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.342.2017.MF.2367 (nr wewnętrzny MF098) z dnia 10 sierpnia 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 85508 2130 m.n.p.p. Wrocław 216 000,00

Razem 216 000,00

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 53), 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez powiat 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny 

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, 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 2017 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 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF098. , yp W0JEW0^ ^ ^ SKIEG0

Edyta Sapała
DYREKTOR WY DZIAŁU

Finansów i Budżetu


