
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 sierpnia 2019 r.

FB-BP.3111.301.2019.MS

Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.333.2019.MF.2627 (nr 

wewnętrzny MF104) z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2019 

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85205 2110 Starostwo Powiatowe Bolesławiec 1 200

Razem 1 200

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone są na 

realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z 

załącznika nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 

2 0 1 4-2020  ustanowionego Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r.

(program korekcyjno -  edukacyjny).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2 - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.5 — Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF104.
w o j e w o b y  d o l n o ś l ą s k ie g o

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 sierpnia 2019 r.

FB-BP.3111.301.2019.MS

Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.333.2019.MF.2627 (nr 

wewnętrzny MF104) z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2019 

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85205 2110 Starostwo Powiatowe Dzierżoniów 1 200

Razem 1200

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone są na 

realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z 

załącznika nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 

2014-2020  ustanowionego Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. 

(program korekcyjno -  edukacyjny).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2 - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.5 -  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF104.

ŚLĄSKIEGOi  up. WOJE

ZAS A d y r e k t o r a  WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 sierpnia 2019 r.

FB-BP.3111.301.2019.MS

Starostwo Powiatowe 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.333.2019.MF.2627 (nr 

wewnętrzny MF104) z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2019 

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85205 2110 Starostwo Powiatowe Głogów 600

Razem 600

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone są na 

realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z 

załącznika nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 

20 1 4 -2 0 2 0  ustanowionego Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. 

(program korekcyjno -  edukacyjny).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2 - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.5 -  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF104.
L  up. WOJEWpDY DOLNOŚLĄSKIEGO

y ' Edyta/Śapała'
ZASt^PCA D Y ^ r fO R A  WYDZIAŁL

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 sierpnia 2019 r.

FB-BP.3111.301.2019.MS

Starostwo Powiatowe 
Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.333.2019.MF.2627 (nr 

wewnętrzny MF104) z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2019 

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85205 2110 Starostwo Powiatowe Góra 1 200

Razem 1200

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone są na 

realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z 

załącznika nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 

20 1 4-2020  ustanowionego Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. 

(program korekcyjno -  edukacyjny).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2 - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.5 -  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF104.
up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

/  Edjjćep&ąpała
'A&FgPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 sierpnia 2019 r.

FB-BP.3111.301.2019.MS

Starostwo Powiatowe 
Jawor

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.333.2019.MF.2627 (nr 

wewnętrzny MF104) z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2019 

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85205 2110 Starostwo Powiatowe Jawor 1 200

Razem 1 200

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone są na 

realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z 

załącznika nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 

2014-2020  ustanowionego Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. 

(program korekcyjno -  edukacyjny).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2 - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.5 -  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF104.
Z up. WOJEWC^f D O L£^L/\SK IEG O

/  EdytćĆSetpffta
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 sierpnia 2019 r.

FB-BP.3111.301.2019.MS

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.333.2019.MF.2627 (nr 

wewnętrzny MF104) z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2019 

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85205 2110 Starostwo Powiatowe Kamienna Góra 1 200

Razem 1 200

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone są na 

realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z 

załącznika nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 

2 0 1 4 -2020  ustanowionego Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. 

(program korekcyjno -  edukacyjny).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2 - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.5 -  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF104.
up. w o je w o o ^ o l n o ś i^ ie g o

_ Edyta Sat/iikj
:a s t ę p ^ : y r EKTOf^ w y d z ia ł u  

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 sierpnia 2019 r.

FB-BP.3111.301.2019.MS

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.333.2019.MF.2627 (nr 

wewnętrzny MF104) z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2019 

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

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85205 2110 Starostwo Powiatowe Kłodzko 1 200

Razem 1200

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone są na 

realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z 

załącznika nr 2 do Kraj owego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 

2014-2020  ustanowionego Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. 

(program korekcyjno -  edukacyjny).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2 - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.5 -  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF104.

. up. VVGJ£Wi5DY Dpkłl&ŚŁĄSKIEGO

C^l Edy^e&ffifiała
ZASTĘPCA' DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 sierpnia 2019 r.

FB-BP.3111.301.2019.MS

Starostwo Powiatowe 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.333.2019.MF.2627 (nr 

wewnętrzny MF104) z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2019 

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

________     ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85205 2110 Starostwo Powiatowe Lubań 10 950

Razem 10 950

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone są na 

realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z 

załącznika nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 

20 1 4 -2 0 2 0  ustanowionego Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. 

(program korekcyjno -  edukacyjny).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2 - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.5 -  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF104.
.  up. WOJEWp&Y DOLNpŚLĄSKIEGO

jr Edyjs^anciła
ZAS^EpCA D ^R ?ŚtO RA  WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 sierpnia 2019 r.

FB-BP.3111.301.2019.MS

Starostwo Powiatowe 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.333.2019.MF.2627 (nr 

wewnętrzny MF104) z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2019 

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
_______________________________________________________________________  ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85205 2110 Starostwo Powiatowe Lubin 1 700

Razem I 700

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone są na 

realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z 

załącznika nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 

2014-2020  ustanowionego Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. 

(program korekcyjno -  edukacyjny).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2 - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.5 -  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF104.
,o. WOJEWODyftóLNOŚkri&KIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 sierpnia 2019 r.

FB-BP.3111.301.2019.MS

Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.333.2019.MF.2627 (nr 

wewnętrzny MF104) z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85205 2110 Starostwo Powiatowe Lwówek Śląski 1 200

Razem 1200

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone są na 

realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z 

załącznika nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 

20 1 4-2020  ustanowionego Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. 

(program korekcyjno -  edukacyjny).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2 - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.5 -  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF104.
Z up. WOJEJflODY DOLNOŚLĄSKIEGO

ZAisT^jpCA DYREKTORA WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 sierpnia 2019 r.

FB-BP.3111.301.2019.MS

Starostwo Powiatowe 
Milicz

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.333.2019.MF.2627 (nr 

wewnętrzny MF104) z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2019 

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

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85205 2110 Starostwo Powiatowe Milicz 7310

Razem 7 310

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone są na 

realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z 

załącznika nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 

2 0 1 4-2020  ustanowionego Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. 

(program korekcyjno -  edukacyjny).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2 - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.5 -  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF104.
i  up. WOJEWOCpHJOLNOŚL^SKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 sierpnia 2019 r.

FB-BP.3111.301.2019.MS

Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.333.2019.MF.2627 (nr 

wewnętrzny MF104) z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2019 

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

________     ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85205 2110 Starostwo Powiatowe Oleśnica 1 200

Razem 1 200

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone są na 

realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z 

załącznika nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 

2014-2020  ustanowionego Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. 

(program korekcyjno -  edukacyjny).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2 - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.5 -  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF104.
'"'LĄSKiEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 sierpnia 2019 r.

FB-BP.3111.301.2019.MS

Starostwo Powiatowe 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.333.2019.MF.2627 (nr 

wewnętrzny MF104) z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2019 

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdział s
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85205 2110 Starostwo Powiatowe Oława 1 200

Razem 1 200

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone są na 

realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z 

załącznika nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 

2 0 1 4 -2 0 2 0  ustanowionego Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. 

(program korekcyjno -  edukacyjny).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2 - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.5 -  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF104.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 sierpnia 2019 r.

FB-BP.3111.301.2019.MS

Starostwo Powiatowe 
Polkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.333.2019.MF.2627 (nr 

wewnętrzny MF104) z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2019 

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

________     ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85205 2110 Starostwo Powiatowe Polkowice 1 200

Razem 1 200

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone są na 

realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z 

załącznika nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 

2014-2020  ustanowionego Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. 

(program korekcyjno -  edukacyjny).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2 - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.5 -  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF104.
L  up. ^ ^ SkieG0
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 sierpnia 2019 r.

FB-BP.3111.301.2019.MS

Starostwo Powiatowe 
Strzelin

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.333.2019.MF.2627 (nr 

wewnętrzny MF104) z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2019 

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

Dział Rozdział s
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85205 2110 Starostwo Powiatowe Strzelin 1 200

Razem 1 200

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone są na 

realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z 

załącznika nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 

2 0 1 4 -2020  ustanowionego Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. 

(program korekcyjno -  edukacyjny).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2 - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.5 -  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF104.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 sierpnia 2019 r.

FB-BP.3111.301.2019.MS

Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.333.2019.MF.2627 (nr 

wewnętrzny MF104) z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85205 2110 Starostwo Powiatowe Środa Śląska 4 900

Razem 4 900

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone są na 

realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z 

załącznika nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 

2 0 1 4-2020  ustanowionego Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. 

(program korekcyjno -  edukacyjny).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2 - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.5 -  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF104.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 sierpnia 2019 r.

FB-BP.3111.301.2019.MS

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.333.2019.MF.2627 (nr 

wewnętrzny MF104) z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2019 

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85205 2110 Starostwo Powiatowe Świdnica 6 800

Razem 6 800

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone są na 

realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z 

załącznika nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 

2 0 1 4-2020  ustanowionego Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. 

(program korekcyjno -  edukacyjny).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2 - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.5 -  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF104.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 sierpnia 2019 r.

FB-BP.3111.301.2019.MS

Starostwo Powiatowe 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.333.2019.MF.2627 (nr 

wewnętrzny MF104) z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2019 

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85205 2110 Starostwo Powiatowe Wałbrzych 2 240

Razem 2 240

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone są na 

realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z 

załącznika nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 

2 0 1 4-2020  ustanowionego Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. 

(program korekcyjno -  edukacyjny).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2 - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.5 -  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF104.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 sierpnia 2019 r.

FB-BP.3111.301.2019.MS

Starostwo Powiatowe 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.333.2019.MF.2627 (nr 

wewnętrzny MF104) z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2019 

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85205 2110 Starostwo Powiatowe Wołów 4 900

Razem 4 900

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone są na 

realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z 

załącznika nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 

2 0 1 4-2020  ustanowionego Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. 

(program korekcyjno -  edukacyjny).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2 - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.5 -  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF104.
Z lip. WOJEWOpY DOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 sierpnia 2019 r.

FB-BP.3111.301.2019.MS

Starostwo Powiatowe 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.333.2019.MF.2627 (nr 

wewnętrzny MF104) z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2019 

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

________     ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85205 2110 Starostwo Powiatowe Wrocław 1 200

Razem 1200

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone są na 

realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z 

załącznika nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 

2 0 1 4 -2 0 2 0  ustanowionego Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. 

(program korekcyjno -  edukacyjny).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2 - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.5 -  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF104.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 sierpnia 2019 r.

FB-BP.3111.301.2019.MS

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.333.2019.MF.2627 (nr 

wewnętrzny MF104) z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2019 

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85205 2110 Starostwo Powiatowe Zgorzelec 2 360

Razem 2 360

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone są na 

realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z 

załącznika nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 

2 0 1 4-2020  ustanowionego Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. 

(program korekcyjno -  edukacyjny).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2 - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.5 -  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF104.T J J J .. up. vvOjc«i/uL-j l . o L / - , . 4_



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 sierpnia 2019 r.

FB-BP.3111.301.2019.MS

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.333.2019.MF.2627 (nr 

wewnętrzny MF104) z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
__________________________________________________________ (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85205 2110 m.n.p.p. Jelenia Góra 1 200

Razem 1 200

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone są na 

realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z 

załącznika nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 

2 0 1 4 -2020  ustanowionego Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. 

(program korekcyjno -  edukacyjny).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2 - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.5 -  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF104.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 sierpnia 2019 r.

FB-BP.3111.301.2019.MS

Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.333.2019.MF.2627 (nr 

wewnętrzny MF104) z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85205 2110 m.n.p.p. Legnica 11 500

Razem 11 500

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone są na 

realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z 

załącznika nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 

2 0 1 4-2020  ustanowionego Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. 

(program korekcyjno -  edukacyjny).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2 - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.5 -  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF104.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 sierpnia 2019 r.

FB-BP.3111.301.2019.MS

Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.333.2019.MF.2627 (nr 

wewnętrzny MF104) z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
___________________________________________ ( w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85205 2110 m.n.p.p. Wałbrzych 15 200

Razem 15 200

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone są na 

realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z 

załącznika nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 

2014 -  2020 ustanowionego UchwałąNr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r.:

- program korekcyjno -  edukacyjny (w kwocie 1 200 zł),

- Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (w kwocie 14 000 zł).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2 - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.5 -  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji — MF104.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 sierpnia 2019 r.

FB-BP.3111.301.2019.MS

Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.333.2019.MF.2627 (nr 

wewnętrzny MF104) z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2019 

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

________     (  w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85205 2110 m.n.p.p. Wrocław 17 000

Razem 17 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone są na 

realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z 

załącznika nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 

2 0 1 4 -2020  ustanowionego Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. 

(Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2 - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.5 -  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF104.

Z up. WOJEW0 6 y  DOLM

ZASTĘPCA DYREKTORA
rinsnsów i Budżstu


