
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 04 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.347.2016.KR
Urząd Gminy 
Marciszów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.407.2016.MF.2185 

(nr wewnętrzny MF093) z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UG Marciszów 75

Razem 75

Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację zadań 

związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2016 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF093.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 04 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.347.2016.KR
Urząd Gminy 
Męcinka

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.407.2016.MF.2185 

(nr wewnętrzny MF093) z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UG Męcinka 38

Razem 38

Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację zadań

związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy
. . .   ̂o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie

zadaniowym na rok 2016 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewa wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF093.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 04 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.347.2016.KR
Urząd Gminy 
Mietków

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.407.2016.MF.2185 

(nr wewnętrzny MF093) z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UG Mietków 47

Razem 47

Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację zadań 

związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2016 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF093.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 04 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.347.2016.KR
Urząd Gminy 
Miękinia

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.407.2016.MF.2185 

(nr wewnętrzny MF093) z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UG Miękinia 403

Razem 403

Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację zadań 

związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy
Hf

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2016 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełno sprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF093.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 04 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.347.2016.KR
Urząd Gminy 
Miłkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.407.2016.MF.2185 

(nr wewnętrzny MF093) z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UG Miłkowice 129

Razem 129

Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację zadań 

związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy
• • • "ło Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2016 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF093.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 04 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.347.2016.KR
Urząd Gminy 
Mściwojów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.407.2016.MF.2185 

(nr wewnętrzny MF093) z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UG Mściwojów 63

Razem 63

Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację zadań 

związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodźmy.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2016 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF093.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 04 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.347.2016.KR
Urząd Gminy 
Mysłakowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.407.2016.MF.2185 

(nr wewnętrzny MF093) z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UG Mysłakowice 141

Razem 141

Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację zadań 

związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2016 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF093.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 04 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.347.2016.KR
Urząd Gminy 
Niechlów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.407.2016.MF.2185 

(nr wewnętrzny MF093) z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UG Niechlów 14

Razem 14

Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację zadań 

związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2016 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF093.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 04 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.347.2016.KR
Urząd Gminy 
Nowa Ruda

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.407.2016.MF.2185 

(nr wewnętrzny MF093) z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UG Nowa Ruda 120

Razem 120

Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację zadań 

związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2016 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF093,
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 04 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.347.2016.KR
Urząd Gminy 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.407.2016.MF.2185 

(nr wewnętrzny MF093) z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UG Oleśnica 119

Razem 119

Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację zadań 

związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2016 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF093.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 04 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.347.2016.KR
Urząd Gminy 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.407.2016.MF.2185 

(nr wewnętrzny MF093) z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UG Oława 208

Razem 208

Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację zadań 

związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2016 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF093.
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Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 04 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.347.2016.KR
Urząd Gminy 
Osiecznica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.407.2016.MF.2185 

(nr wewnętrzny MF093) z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UG Osiecznica 138

Razem 138

Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację zadań 

związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2016 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF093.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 04 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.347.2016.KR
Urząd Gminy 
Paszowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.407.2016.MF.2185 

(nr wewnętrzny MF093) z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UG Paszowice 62

Razem 62

Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację zadań 

związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2016 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF093.
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Edyta Sapała
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 04 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.347.2016.KR
Urząd Gminy 
Pęcław

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.407.2016.MF.2185 

(nr wewnętrzny MF093) z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UG Pęcław 50

Razem 50

Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację zadań 

związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy
i,

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2016 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF093.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 04 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.347.2016.KR
Urząd Gminy 
Pielgrzymka

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.407.2016.MF.2185 

(nr wewnętrzny MF093) z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UG Pielgrzymka 81

Razem 81

Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację zadań 

związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2016 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF093.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 04 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.347.2016.KR
Urząd Gminy 
Platerówka

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.407.2016.MF.2185 

(nr wewnętrzny MF093) z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UG Platerówka 43

Razem 43

Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację zadań 

związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2016 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF093.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 04 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.347.2016.KR
Urząd Gminy 
Podgórzyn

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.407.2016.MF.2185 

(nr wewnętrzny MF093) z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UG Podgórzyn 65

Razem 65

Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację zadań 

związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2016 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  ME093.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 04 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.347.2016.KR
Urząd Gminy 
Przeworno

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.407.2016.MF.2185 

(nr wewnętrzny MF093) z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UG Przeworno 43

Razem 43

Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację zadań 

związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2016 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF093.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 04 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.347.2016.KR
Urząd Gminy 
Radwanice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.407.2016.MF.2185 

(nr wewnętrzny MF093) z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UG Radwanice 85

Razem 85

Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację zadań 

związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy
ko Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2016 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF093.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 04 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.347.2016.KR
Urząd Gminy 
Rudna

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.407.2016.MF.2185 

(nr wewnętrzny MF093) z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2016 zawiadamiam, Ze zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UG Rudna 63

Razem 63

Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację zadań 

związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2016 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF093.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 04 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.347.2016.KR
Urząd Gminy 
Ruja

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.407.2016.MF.2185 

(nr wewnętrzny MF093) z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UG Ruja 31

Razem 31

Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację zadań 

związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy
g

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2016 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF093.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 04 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.347.2016.KR
Urząd Gminy 
Siekierczyn

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.407.2016.MF.2185 

(nr wewnętrzny MF093) z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
fw złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UG Siekierczyn 15

Razem 15

Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację zadań 

związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy
jf

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2016 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF093.
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Edyta Sapała
DYREKTOR Wv r7 lA ł.U

Finansów i Budlisitu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 04 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.347.2016.KR
Urząd Gminy 
Stara Kamienica

W związku z decyzją Ministra. Finansów Nr MF/FS4.4143.3.407.2016.MF.2185 

(nr wewnętrzny MF093) z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2016 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UG Stara Kamienica 27

Razem 27

Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację zadań 

związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2016 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF093.
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