
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.92.2020.MJ

Wrocław, dnia 23 kwietnia 2020 r. 

Powiat Bolesławiecki

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.68.2020.MF.1284 

( nr wewnętrzny -  MF039) z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat
Bolesławiecki 855 85508 2110 8 328,00

Razem 8 328,00

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

finansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających 

obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, ale przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osób 

umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa 

obcego za zgodą sądu polskiego, w związku z art. 181 pkt 2a ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.2.2 - Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy 

zastępczej

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF039. 7(1. ,......... ,, Y doL&K̂ LĄSKEGO



Wrocław, dnia 23 kwietnia 2020 r.

Powiat Dzierżoniowski

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.68.2020.MF.1284 

( nr wewnętrzny -  MF039) z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat
Dzierżoniowski 855 85508 2110 12 624,00

Razem 12 624,00

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.92.2020.MJ

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

finansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających 

obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, ale przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osób 

umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa 

obcego za zgodą sądu polskiego, w związku z art. 181 pkt 2a ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.2.2 - Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy 

zastępczej

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF039.
Z up. WOJEWODY pOLNd&LĄSKiEGO

dziak
DYREKTORWYDZIAŁU 

Finansów i uJuuzgłu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.92.2020.MJ
Powiat Oleśnicki

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.68.2020.M F.1284 

( nr wewnętrzny -  MF039) z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat
Oleśnicki 855 85510 2110 46 230,00

Razem 46 230,00

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

finansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających 

obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, ale przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osób 

umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa 

obcego za zgodą sądu polskiego, w związku z art. 181 pkt 2a ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.2.2 - Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy 

zastępczej

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji — MF039.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C e li /  ̂ M yb& jfbO J7̂  Iziak  
D i -iCfOR/WYDZIAŁU 

Finan&ów i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.92.2020.MJ
Powiat Świdnicki

"I

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.68.2020.MF.1284 

( nr wewnętrzny -  MF039) z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat
Świdnicki 855 85508 2110 7 312,00

Razem 7 312,00

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

finansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających 

obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, ale przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osób 

umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa 

obcego za zgodą sądu polskiego, w związku z art. 181 pkt 2a ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.2.2 - Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy 

zastępczej

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF039.
Zup.

Cd
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.92.2020.MJ
Powiat Wałbrzyski

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.68.2020.MF.1284 

( nr wewnętrzny -  MF039) z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat
Wałbrzyski 855

85508 2110 21 000,00

85510 2110 77 000,00

Razem 98 000,00

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

finansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających 

obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, ale przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osób 

umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa 

obcego za zgodą sądu polskiego, w związku z art. 181 pkt 2a ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.2.2 - Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy 

zastępczej

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF039. z up. WOJEWODY DO^TpLĄSKlEGO

M e t y  'edziak  
DY!T3KTOR WYDZIAŁU 

Finansów iputiżaiu


