
W O JE W O D A  D O LN O ŚLĄ SK I Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.88.2020.MJ

Powiat Świdnicki

W związku z decyzją M inistra Finansów N r M F/FS4.4143.3.61.2020.MF.1267 

( nr wewnętrzny -  MF041) 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 6 312,00

85510 2110 30 000,00

Razem 36 312,00

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

finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w  placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz 

rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 181 pkt 2 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 W ojewody 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 -  MF041. Z up. WydtlVpD'( DOf: ^¿LĄSKIEGO

arzena u zu dzicCelina M arzem  u zk d zia k  
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W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.88.2020.MJ

W związku z decyzją M inistra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.61.2020.MF.1267 

( nr wewnętrzny -  MF041) 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
Jeleniogórski 855 85508 2110 12 624,00

Razem 12 624,00

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

finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 181 pkt 2 

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 -  MF041.
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Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.
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W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.88.2020.MJ

Powiat W rocławski

W  związku z decyzją M inistra Finansów N r MF/FS4.4143.3.61.2020.M F.1267 

( nr wewnętrzny -  MF041) 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
Wrocławski 855

85508 2110 9 468,00

85510 2110 221 276,00

Razem 230 744,00

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

finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz 

rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 181 pkt 2 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 W ojewody 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 -  MF041. ^¿ŚLĄ SK IEG O
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W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

FB-BP.3111.88.2020.MJ

Urząd Miasta 
W rocław

W  związku z decyzją M inistra Finansów Nr M F/FS4.4143.3.61.2020.M F.1267 

( nr wewnętrzny -  MF041) 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

MNPP
Wrocław 855

85508 2110 13 124,00

85510 2110 126 831,00

Razem 139 955,00

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

finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz 

rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 181 pkt 2 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 W ojewody 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 zm ian w  budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W  przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej jdęcyzji, należy tytpJesKj

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF041. C e M M a A t/o z k d z ia k
DYREKTOR WYDZIAŁU
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