
FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Gminy 
Bolesławiec

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

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

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Gminy Bolesławiec 9 707

Razem 9 707

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. W OJEW OD^BOLN^^klEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Gminy 
Borów

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Gminy Borów 11 924

Razem 11 924

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. W O J E W P D ^ O L N ^ M S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Gminy 
Chojnów

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Gminy Chojnów 18 293

Razem 18 293

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. w o j e w o d ^ o 5 ln^ ^ sk ie g o

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Gminy 
Ciepłowody

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Gminy Ciepłowody 7 462

Razem 7 462

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. W O JEW ^D ^D l^p ^SK lEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 października 2018 r.

FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Gminy 
Cieszków

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Gminy Cieszków 11 315

Razem 11315

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. W OJEW ^Ym ^lGŚLĄSKIEGO
¿ z ¿ ę * '

Edyta Sapała 
DYREKTOR W YDZIAŁU  

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Gminy 
Czarny Bór

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Gminy Czarny Bór 2 431

Razem 2 431

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. W O JEW ^D^M eŚLĄSK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Gminy 
Czernica

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Gminy Czernica 9 707

Razem 9 707

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

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

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Gminy 
Długołęka

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Gminy Długołęka 30 128

Razem 30 128

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. W O JE W O ^ O L^ b Ą SK IE G O

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

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Gminy 
Dobromierz

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Gminy Dobromierz 11 556

Razem 11 556

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. W 0 J E W r ^ 6 0 L ^ ^ S K I E G 0

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Gminy 
Dobroszyce

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Gminy Dobroszyce 9713

Razem 9 713

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. W O J E W C D ^ L N |$ ^ S K I E G O

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Gminy 
Domaniów

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Gminy Domaniów 3 048

Razem 3 048

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. W O JE W C ^ O ^ L N ^ Ą SK IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Gminy 
Dziadowa Kłoda

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Gminy Dziadowa 
Kłoda

2 925

Razem 2 925

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

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

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Gminy 
Dzierżoniów

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Gminy Dzierżoniów 14 386

Razem 14 386

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. W O JE W C D ^ LN O ^ SK IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Gminy 
Gaworzyce

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Gminy Gaworzyce 6 963

Razem 6 963

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. W O J E W C ^ J O ^ ^ S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 października 2018 r.

FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Gminy 
Głogów

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Gminy Głogów 2 730

Razem 2 730

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. WOJEWCDyrt5LN9$ J ^ RlEGQ

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Gminy 
Grębocice

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

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

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Gminy Grębocice 14 379

Razem 14 379

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. W0J E W g < D 0L ^ ^ K I E G 0

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Gminy 
Gromadka

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Gminy Gromadka 6 864

Razem 6 864

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. W OJEW ^DO^jeŚLĄSK IEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Gminy 
Janowice Wielkie

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Gminy Janowice 
Wielkie

1 219

Razem 1219

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. W0JEW^t50L^$kĄSKIEG0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Gminy 
Jemielno

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Gminy Jemielno 5 758

Razem 5 758

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. W O J E W C D ^ J O l^ O ^ S R l f  GO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Gminy 
Jerzmanowa

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

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

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Gminy Jerzmanowa 14 379

Razem 14 379

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. W O JEW Cpy^m ^tĄSK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Gminy 
Jeżów Sudecki

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Gminy Jeżów 
Sudecki

559

Razem 559

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. W O J E W C ^ D O L I^ Ś ^ Ś K IE G O

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

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Gminy 
Jordanów Śląski

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Gminy Jordanów 
Śląski

1 379

Razem 1379

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. W OJEW C^tfOLI^tĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Gminy 
Kamieniec Ząbkowicki

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Gminy Kamieniec 
Ząbkowicki

3 133

Razem 3 133

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

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

nC

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Gminy 
Kamienna Góra

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Gminy Kamienna 
Góra

16 258

Razem 16 258

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po strome dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. W O JEW ^^D O ^^ lĄ SK IEG i

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Gminy 
Kłodzko

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Gminy Kłodzko 16 440

Razem 16 440

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. W O JE W ^ y fW ^ L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Gminy 
Kobierzyce

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Gminy Kobierzyce 17 540

Razem 17 540

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. W O JE W ^ ^D ^ P śtĄ SK IE G O

Edyta Sapułc
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Gminy 
Kondratowice

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

(nr wewnętrzny MEI60) z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Gminy 
Kondratowice

3 079

Razem 3 079

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. WOJEW^^DOLJ^ŚiĄSKIEGO

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

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Gminy 
Kostomłoty

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Gminy Kostomłoty 10 265

Razem 10 265

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. W O JEW ^^tJO L^^-SK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Gminy 
Kotla

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Gminy Kotla 7 565

Razem 7 565

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. W0J E W " D ^ L N 0$tĄSKIEG0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁ U

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Gminy 
Krośnice

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Gminy Krośnice 12 634

Razem 12 634

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. W0J E W ^ f f 6L N ^ ^ K lE G 0

Edyta Sapuła
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Gminy 
Krotoszyce

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Gminy Krotoszyce 1 712

Razem 1 712

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. W O JE W "^d 5 lŃ ^ O ^ K :IEGO

Edyta Sapuła
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Gminy 
Kunice

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Gminy Kunice 3 389

Razem 3 389

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. W OJEW '}?^O|W 0£^SKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Gminy 
Legnickie Pole

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Gminy Legnickie 
Pole

11 453

Razem 11 453

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

z up. w o j e w ^ < 5o ^ ^ ^ s k i e g o

Edyta Sapuła
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Gminy 
Lewin Kłodzki

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Gminy Lewin 
Kłodzki

11 777

Razem 11777

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. W 0 J E W 2 ^ 5 ln^ Ą S K IE G Q

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Gminy 
Lubań

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

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

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Gminy Lubań 12 918

Razem 12 918

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

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

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Gminy 
Lubin

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Gminy Lubin 14 379

Razem 14 379

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

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

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Gminy 
Łagiewniki

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

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

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Gminy Łagiewniki 4 390

Razem 4 390

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. WOJEWC^dOL^^WSKIEGO

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

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Gminy 
Malczyce

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Gminy Malczyce 15 963

Razem 15 963

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. W O J E W C ^ ^ ^ p & Ą S K I E G O

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Gminy 
Marcinowice

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Gminy 
Marcinowice

3 500

Razem 3 500

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

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

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Gminy 
Męcinka

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Gminy Męcinka 4 098

Razem 4 098

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. W O JEW ^r^D O L^^SK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Gminy 
Miłkowice

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Gminy Miłkowice 25 404

Razem 25 404

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. W O J E W ^ D O ^ U Ą S K I E G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Gminy 
Mściwojów

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Gminy Mściwojów 4 904

Razem 4 904

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. W O J E W C ^ O l ^ T ^ S K I E G O

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Gminy 
Niechlów

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Gminy Niechlów 14 556

Razem 14 556

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. W 0 J E W ^ p y i5 0 ^ ^ iĄ < :K IE G 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Gminy 
Nowa Ruda

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Gminy Nowa Ruda 6 396

Razem 6 396

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. W O JE W D ^e tiT N ^^K IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Gminy 
Oleśnica

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Gminy Oleśnica 22 974

Razem 22 974

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. W O J E W C D y ^ N P ^ S K I E G O

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Gminy 
Oława

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Gminy Oława 10 989

Razem 10 989

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. WOJEWCDY^otŃO^^KJEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Gminy 
Paszowice

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Gminy Paszowice 4 354

Razem 4 354

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

z up. WOJEW"DY^erTNO|^ĄfKiEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR W YD ZIA tU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Gminy 
Pęcław

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Gminy Pęcław 2 567

Razem 2 567

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. WOJEWCpy^OLNO^fc^KIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Gminy 
Pielgrzymka

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Gminy Pielgrzymka 3 536

Razem 3 536

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. W O JEW -^DO L^ŚIĄSK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Gminy 
Przeworno

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Gminy Przeworno 15419

Razem 15 419

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. W Q JE W C ^ t5 0 LN p Ś ^ gK IE60

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Gminy 
Radwanice

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Gminy Radwanice 14 379

Razem 14 379

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. W O JEW ^D ^ iN O ŚM fK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Gminy 
Rudna

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Gminy Rudna 2 602

Razem 2 602

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. W0JEW

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Gminy 
Siekierczyn

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Gminy Siekierczyn 5 781

Razem 5 781

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. W O J E W C ^ t f Ó i^ & J S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Gminy 
Stara Kamienica

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Gminy Stara 
Kamienica

15 899

Razem 15 899

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. W O J E W C D ^ t ^ O ^ k ^ l E G O

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Gminy 
Stoszowice

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Gminy Stoszowice 10 783

Razem 10 783

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. W O J E W ^ ^ O L y p Ś g ySKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Gminy 
Sulików

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Gminy Sulików 8 171

Razem 8 171

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. W 0 J E W ° D ^ l5 L N g y [ S R lE G 0

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Gminy 
Świdnica

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Gminy Świdnica 3 018

Razem 3 018

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. w o j e w ^ j y d ^ jw&ś l ą s k ie g o

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Gminy 
Udanin

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Gminy Udanin 1 725

Razem 1 725

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

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

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Gminy 
Walim

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Gminy Walim 24 788

Razem 24 788

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. W O J E W ^ tfO L ^ O Ś ^ 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



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Gminy 
Warta Bolesławiecka

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Gminy Warta 
Bolesławiecka

9 794

Razem 9 794

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. W O J E W ^ D g ^ N g ^ K I E G O

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Gminy 
Wińsko

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Gminy Wińsko 11 019

Razem 11019

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. W 0 J E W K I E G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Gminy 
Wisznia Mała

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Gminy Wisznia 
Mała

1 708

Razem 1 708

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. WOJEW^p/DOLNPŚtĄSKIEGO 
Cf

Edyta Sapała 
DYREKTOR W YDZIAŁU  

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Gminy 
Zagrodno

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Gminy Zagrodno 2 363

Razem 2 363

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. W O J E W ^ ^ O L J l f ^ i S K I E G O

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Gminy 
Zawonia

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Gminy Zawonia 12 466

Razem 12 466

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. W0JEW^pyl50LN^faJ|SKIE60

Edyta Saputa
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Gminy 
Zgorzelec

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Gminy Zgorzelec 9 634

Razem 9 634

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

L up. W O JEW ^^O p i^LĄ SK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Gminy 
Złotoryja

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Gminy Złotoryja 3 795

Razem 3 795

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. W 0JEW ^X00^& ^LĄSK IE60

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Gminy 
Żórawina

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

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

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Gminy Żórawina 10 866

Razem 10 866

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. W0JEW"^60^pśt!ĄSK!EG0

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Gminy 
Żukowice

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

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

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Gminy Żukowice 13 699

Razem 13 699

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

I up. w o j e w c d ^ l n ^ w ^ k i e g o

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu


