
FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta 
Bielawa

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta Bielawa 49 165

Razem 49 165

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. W O JE W O P ^ D O L N p S t isK IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta 
Boguszów Gorce

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta Boguszów 
Gorce

28 372

Razem 28 372

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. W O JEW O D ^łJ^pśt^ŚK IEG O

Edyta Saptiła 
d y r e k t o r  w y d z ia łu

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta 
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 złotych)

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta Bolesławiec 53 496

Razem 53 496

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 Ó W 0 

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta 
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 Miasta Chojnów 16 050

Razem 16 050

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)jW n^ skiego

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta 
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 Miasta Dzierżoniów 29 901

Razem 29 901

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. W O J E W O ^ O ^ i^ t iS K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.585.2018.MF.3-880 

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta Głogów 94 810

Razem 94 810

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 J E W O ^ J ^ L N p Ś t ^ S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta 
Jawor

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta Jawor 26 331

Razem 26 331

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.

Zup.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁ U

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta 
Jedlina Zdrój

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta Jedlina 
Zdrój

2 877

Razem 2 877

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 < D ^ > 0 ŚLASK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁ U

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta 
Jelenia Góra

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

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

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta Jelenia Góra 77 600

Razem 77 600

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 ^ 0 l5 L ^ fc Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta 
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 Miasta Kamienna 
Góra

30 657

Razem 30 657

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

z up.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta 
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 Miasta Kłodzko 25 271

Razem 25 271

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 ^ e ^ P Ś C Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta 
Kowary

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta Kowary 21 203

Razem 21203

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 D ^E ^^Ś C Ą g K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta 
Kudowa Zdrój

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

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

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta Kudowa 
Zdrój

13 610

Razem 13 610

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 L N p ^ SKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta 
Legnica

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta Legnica 83 551

Razem 83 551

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

WOJEWO^OLNpÄt^SKIEGO



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta 
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 złotych)

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta Lubań 28 757

Razem 28 757

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. WOJEWOpv^OL^0$LĄSKIEGO
ó t .

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYOZIAŁU  

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta 
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 Miasta Lubin 55 745

Razem 55 745

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 Y ^ O ^ p Ś a S K IE G O

Edyta Sapułu
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta 
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 OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 października 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jedntostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta Nowa Ruda 13 874

Razem 13 874

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

WOJEWO^eCH^feĄSKIEGO



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta 
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 Miasta Oleśnica 79 065

Razem 79 065

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. W O JE W O D ^ O L ^ k ^ SK IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta 
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.

Dziai Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta Oława 29 698

Razem 29 698

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 ^ 5o l ^ c a s k i e g o

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta 
Piechowice

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

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

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta Piechowice 824

Razem 824

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

2 up. W O JE W O ^O ^p Ó C A SK IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta 
Pieszyce

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta Pieszyce 14 503

Razem 14 503

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. W O JE W O ^ t^ L ^ Ś iĄ S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta 
Piława Górna

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta Piława 
Górna

16519

Razem 16 519

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z  up. W O J E W O t ^ ^ N p ś t f ę & K t E G O

Edyta Sapułu
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta 
Polanica Zdrój

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

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

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta Polanica 
Zdrój

13 452

Razem 13 452

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.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAl U

Finansów i Budżetu
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FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta 
Szklarska Poręba

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta Szklarska 
Poręba

4 251

Razem 4 251

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 | P ^ l n ^ SK|EG0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta 
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 Miasta Świdnica 76 500

Razem 76 500

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 O ^ O L ^ C Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta 
Świebodzice

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

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

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta Świebodzice 14 815

Razem 14 815

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. W O JE W O ^ fJ^ L^b Ą SK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta 
Świeradów Zdrój

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

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

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta Świeradów 
Zdrój

11 440

Razem 11 440

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 j e w o ^ ^ o^ ! P ^ a ^^ *e g o

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta 
Wałbrzych

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta Wałbrzych 310 629

Razem 310 629

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 0D ^e r6 l^ tA S 'K IE G 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta 
Wojcieszów

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta Wojcieszów 13 258

Razem 13 258

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 stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

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

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta 
Wrocław

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta Wrocław 231 264

Razem 231 264

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. WOJEWGD^0f5LN^l^SKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta 
Zawidów

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

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta Zawidów 15 487

Razem 15 487

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. W OJEW OD^0t5L N ^ ^ ? K IE 6O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta 
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 Miasta Zgorzelec 27 560

Razem 27 560

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.550.2018.KR
Urząd Miasta 
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 OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 października 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2030 Urząd Miasta Złotoryja 12 508

Razem 12 508

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

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

w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

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

pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem,

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. W O JE W O D ^ L N ^ t^ S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu


