
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 października 2017 r.

FB-BP.3111.410.2017.KR.

Urząd Gminy 
Niechlów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.614.2017.MF.3345 (nr wewnętrzny MF137) z dnia 28 września 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 85504 2030 Urząd Gminy Niechlów 6 642,70

Razem 6 642,70

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

zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 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 -  MF137. W0JEW0DY DOLNOŚLĄSKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 października 2017 r.

FB-BP.3111.410.2017.KR.

Urząd Gminy 
Nowa Ruda

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.614.2017.MF.3345 (nr wewnętrzny MF137) z dnia 28 września 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 85504 2030 Urząd Gminy Nowa Ruda 7 075,74

Razem 7 075,74

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

zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 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 — MF137.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 października 2017 r.

FB-BP.3111.410.2017.KR.

Urząd Gminy 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.614.2017.MF.3345 (nr wewnętrzny MF137) z dnia 28 września 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 85504 2030 Urząd Gminy Oleśnica 12 484,27

Razem 12 484,27

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

zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 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 -  MF137.
Z up. WOJEWODY ępWTOŚLĄSKIEGO

Edytn S”p ”ła 
d y re n k  w  z;ału

Finansów i Buażetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 października 2017 r.

FB-BP.3111.410.2017.KR.

Urząd Gminy 
Oława

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.614.2017.MF.3345 (nr wewnętrzny MF137) z dnia 28 września 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 85504 2030 Urząd Gminy Oława 6 588,92

Razem 6 588,92

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

zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 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 -  MF137. DOLNOŚLĄSKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 października 2017 r.

FB-BP.3111.410.2017.KR.

Urząd Gminy 
Osiecznica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.614.2017.MF.3345 (nr wewnętrzny MF137) z dnia 28 września 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 85504 2030 Urząd Gminy Osiecznica 3 252,85

Razem 3 252,85

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

zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 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 -  MF137.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 października 2017 r.

FB-BP.3111.410.2017.KR.

Urząd Gminy 
Paszowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.614.2017.MF.3345 (nr wewnętrzny MF137) z dnia 28 września 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 85504 2030 Urząd Gminy Paszowice 4 954,08

Razem 4 954,08

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

zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 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 -  MF137.
Z up. W O ^W tlD ^JS łO ŚLĄ SK IE G O

Edytn S^prta 
D Y R E \k . v V  J A tU  

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 października 2017 r.

FB-BP.3111.410.2017.KR.

Urząd Gminy 
Pęcław

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.614.2017.MF.3345 (nr wewnętrzny MF137) z dnia 28 września 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 85504 2030 Urząd Gminy Pęcław 990,82

Razem 990,82

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

zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 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 -  MF137.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 października 2017 r.

FB-BP.3111.410.2017.KR.

Urząd Gminy 
Pielgrzymka

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.614.2017.MF.3345 (nr wewnętrzny MF137) z dnia 28 września 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 85504 2030 Urząd Gminy Pielgrzymka 2 972,45

Razem 2 972,45

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

zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 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 -  MF137.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 października 2017 r.

FB-BP.3111.410.2017.KR.

Urząd Gminy 
Platerówka

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.614.2017.MF.3345 (nr wewnętrzny MF137) z dnia 28 września 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 85504 2030 Urząd Gminy Platerówka 928,72

Razem 928,72

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

zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 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 -  MF137.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 października 2017 r.

FB-BP.3111.410.2017.KR.

Urząd Gminy 
Przeworno

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.614.2017.MF.3345 (nr wewnętrzny MF137) z dnia 28 września 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 85504 2030 Urząd Gminy Przeworno 8 322,85

Razem 8 322,85

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

zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 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 -  MF137.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 października 2017 r.

FB-BP.3111.410.2017.KR.

Urząd Gminy 
Radwanice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.614.2017.MF.3345 (nr wewnętrzny MF137) z dnia 28 września 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 85504 2030 Urząd Gminy Radwanice 6 954,67

Razem 6 954,67

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

zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 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 -  MF137.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 października 2017 r.

FB-BP.3111.410.2017.KR.

Urząd Gminy 
Rudna

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.614.2017.MF.3345 (nr wewnętrzny MF137) z dnia 28 września 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 85504 2030 Urząd Gminy Rudna 2 556,30

Razem 2 556,30

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

zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 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 -  MF137.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 października 2017 r.

FB-BP.3111.410.2017.KR.

Urząd Gminy 
Ruja

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.614.2017.MF.3345 (nr wewnętrzny MF137) z dnia 28 września 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 85504 2030 Urząd Gminy Ruja 2 972,45

Razem 2 972,45

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

zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 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 -  MF137. z up WOJEWODY D0LN0ŚI /-8KIEG0
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 października 2017 r.

FB-BP.3111.410.2017.KR.

Urząd Gminy 
Siekierczyn

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.614.2017.MF.3345 (nr wewnętrzny MF137) z dnia 28 września 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 85504 2030 Urząd Gminy Siekierczyn 3 925,61

Razem 3 925,61

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

zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 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 -  MF137.
Z  up. m j & W O D ^ L B I O Ś L Ą S K I E G O

Edyto Sopnła 
D Y R E .'\7 v iV V 'i:.\Ł U  

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 października 2017 r.

FB-BP.3111.410.2017.KR.

Urząd Gminy 
Stara Kamienica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.614.2017.MF.3345 (nr wewnętrzny MF137) z dnia 28 września 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 85504 2030 Urząd Gminy Stara 
Kamienica

8 322,85

Razem 8 322,85

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

zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 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 -  MF137Z up  W O j E W O D y  OOLNOŚI OSKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 października 2017 r.

FB-BP.3111.410.2017.KR.

Urząd Gminy 
Stare Bogaczowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.614.2017.MF.3345 (nr wewnętrzny MF137) z dnia 28 września 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 85504 2030 Urząd Gminy Stare 
Bogaczowice

891,73

Razem 891,73

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

zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 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 -  MF137.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 października 2017 r.

FB-BP.3111.410.2017.KR.

Urząd Gminy 
Stoszowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.614.2017.MF.3345 (nr wewnętrzny MF137) z dnia 28 września 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 85504 2030 Urząd Gminy Stoszowice 5 310,77

Razem 5 310,77

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

zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 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 -  MF137.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 października 2017 r.

FB-BP.3111.410.2017.KR.

Urząd Gminy 
Sulików

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.614.2017.MF.3345 (nr wewnętrzny MF137) z dnia 28 września 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 85504 2030 Urząd Gminy Sulików 6 205,81

Razem 6 205,81

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

zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 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 -  MF137.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 października 2017 r.

FB-BP.3111.410.2017.KR.

Urząd Gminy 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.614.2017.MF.3345 (nr wewnętrzny MF137) z dnia 28 września 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 85504 2030 Urząd Gminy Świdnica 8 917,34

Razem 8 917,34

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

zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 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 -  MF137.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 października 2017 r.

FB-BP.3111.410.2017.KR.

Urząd Gminy 
Udanin

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.614.2017.MF.3345 (nr wewnętrzny MF137) z dnia 28 września 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 85504 2030 Urząd Gminy Udanin 1 486,22

Razem 1 486,22

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

zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 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 -  MF137.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 października 2017 r.

FB-BP.3111.410.2017.KR.

Urząd Gminy 
Walim

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.614.2017.MF.3345 (nr wewnętrzny MF137) z dnia 28 września 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 85504 2030 Urząd Gminy Walim 13 411,16

Razem 13 411,16

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

zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 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 -  MF137.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 października 2017 r.

FB-BP.311 i.410.2017.KR.

Urząd Gminy 
Warta Bolesławiecka

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.614.2017.MF.3345 (nr wewnętrzny MF137) z dnia 28 września 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 85504 2030 Urząd Gminy Warta 
Bolesławiecka

3 591,11

Razem 3 591,11

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

zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 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 -  MF137.3 Z up WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 października 2017 r.

FB-BP.3111.410.2017.KR.

Urząd Gminy 
Wądroże Wielkie

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.614.2017.MF.3345 (nr wewnętrzny MF137) z dnia 28 września 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 85504 2030 Urząd Gminy Wądroże 
Wielkie

4 161,42

Razem 4 161,42

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

zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 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 -  MF137.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 października 2017 r.

FB-BP.3111.410.2017.KR.

Urząd Gminy 
Wińsko

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.614.2017.MF.3345 (nr wewnętrzny MF137) z dnia 28 września 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 85504 2030 Urząd Gminy Wińsko 5 443,54

Razem 5 443,54

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

zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 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 -  MF137.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 października 2017 r.

FB-BP.3111.410.2017.KR.

Urząd Gminy 
Wisznia Mała

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.614.2017.MF.3345 (nr wewnętrzny MF137) z dnia 28 września 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 85504 2030 Urząd Gminy Wisznia 
Mała

2 496,85

Razem 2 496,85

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

zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 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 -  MF137.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 października 2017 r.

FB-BP.3111.410.2017.KR.

Urząd Gminy 
Zagrodno

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.614.2017.MF.3345 (nr wewnętrzny MF137) z dnia 28 września 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 85504 2030 Urząd Gminy Zagrodno 1 981,63

Razem 1 981,63

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

zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 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 -  MF137.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 października 2017 r.

FB-BP.3111.410.2017.KR.

Urząd Gminy 
Zawonia

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.614.2017.MF.3345 (nr wewnętrzny MF137) z dnia 28 września 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 85504 2030 Urząd Gminy Zawonia 5 411,82

Razem 5 411,82

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

zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 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 -  MF137.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 października 2017 r.

FB-BP.3111.410.2017.KR.

Urząd Gminy 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.614.2017.MF.3345 (nr wewnętrzny MF137) z dnia 28 września 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 85504 2030 Urząd Gminy Zgorzelec 6 188,63

Razem 6 188,63

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

zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 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 -  MF137.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 października 2017 r.

FB-BP.3111.410.2017.KR.

Urząd Gminy 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.614.2017.MF.3345 (nr wewnętrzny MF137) z dnia 28 września 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 85504 2030 Urząd Gminy Złotoryja 3 269,70

Razem 3 269,70

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

zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 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 -  MF137.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 października 2017 r.

FB-BP.3111.410.2017.KR.

Urząd Gminy 
Żórawina

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.614.2017.MF.3345 (nr wewnętrzny MF137) z dnia 28 września 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 85504 2030 Urząd Gminy Żórawina 6 242,14

Razem 6 242,14

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

zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 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 -  MF137.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 października 2017 r.

FB-BP.3111.410.2017.KR.

Urząd Gminy 
Żukowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.614.2017.MF.3345 (nr wewnętrzny MF137) z dnia 28 września 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 85504 2030 Urząd Gminy Żukowice 4 607,10

Razem 4 607,10

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

zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny 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 -  MF137.
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