
W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.211.2017.KR.

Urząd Gminy 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.11.2017.MF.93 (nr wewnętrzny MF00S) z dnia 30 stycznia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 UG Kamienna Góra 38

Razem 38

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF0O8. : i

WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.211.2017.KR.

Urząd Gminy 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.11.2017.MF.93 (nr wewnętrzny MF008) z dnia 30 stycznia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

855 85503 2010 UG Kłodzko 114

Razem 114

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.
Z up.

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

^Edyta Sapała



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.211.2017.KR.

Urząd Gminy 
Kobierzyce

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.11.2017.MF.93 (nr wewnętrzny M F 0 0 8 )  z dnia 30 stycznia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 UG Kobierzyce 184

Razem 184

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF0G8.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

?dyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.211.2017.KR.

Urząd Gminy 
Kondratowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.11.2017.MF.93 (nr wewnętrzny MF008) z dnia 30 stycznia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 UG Kondratowice 14

Razem 14

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.

Z up. W O JEW O D^lN 9& i-ARK!EGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.211.2017.KR.

Urząd Gminy 
Kostomłoty

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.11.2017.MF.93 (nr wewnętrzny MF008) z dnia 30 stycznia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 UG Kostomłoty 57

Razem 57

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

'rEdyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.211.2017.KR.

Urząd Gminy 
Kotla

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.11.2017.MF.93 (nr wewnętrzny MF008) z dnia 30 stycznia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 UG Kotla 54

Razem 54

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.211.2017.KR.

Urząd Gminy 
Krośnice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.11.2017.MF.93 (nr wewnętrzny MF008) z dnia 30 stycznia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 UG Krośnice 27

Razem 27

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.
Z up. WOJE WODY.DOLNOŚLĄSKIEGO

Eayla Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.211.2017.KR.

Urząd Gminy 
Krotoszyce

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.11.2017.MF.93 (nr wewnętrzny MF008) z dnia 30 stycznia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 UG Krotoszyce 27

Razem 27

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF0G8.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

^Ldyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.211.2017.KR.

Urząd Gminy 
Kunice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.11.2017.MF.93 (nr wewnętrzny MF008) z dnia 30 stycznia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 UG Kunice 70

Razem 70

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF0-08.
Z up. WOJEWOp^OLfiDŚLĄSKIEGO

¿dyla Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.211.2017.KR.

Urząd Gminy 
Legnickie Pole

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.11.2017.MF.93 (nr wewnętrzny MF008) z dnia 30 stycznia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 UG Legnickie Pole 33

Razem 33

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008. Ai0JEW0DY DOLNOŚLĄSKIEGO

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.211.2017.KR.

Urząd Gminy 
Lewin Kłodzki

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.11.2017.MF.93 (nr wewnętrzny MF008) z dnia 30 stycznia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 UG Lewin Kłodzki 14

Razem 14

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF0G8.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Ę jfyaSapiittf
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.211.2017.KR.

Urząd Gminy 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.11.2017.MF.93 (nr wewnętrzny MF008) z dnia 30 stycznia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 UG Lubań 27

Razem 27

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  $V 0 J E W 0 DY DOLNOŚLĄSKIEGO

EdyufSa&dia,
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.211.2017.KR.

Urząd Gminy 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.11.2017.MF.93 (nr wewnętrzny MF008) z dnia 30 stycznia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 UG Lubin 102

Razem 102

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MFO08.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Ecfyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.211.2017.KR.

Urząd Gminy 
Łagiewniki

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.11.2017.MF.93 (nr wewnętrzny MF008) z dnia 30 stycznia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 UG Łagiewniki 14

Razem 14

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  M F008.

Z up.

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

S apa ła^



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.211.2017.KR.

Urząd Gminy 
Malczyce

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.11.2017.MF.93 (nr wewnętrzny MF008) z dnia 30 stycznia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 UG Malczyce 27

Razem 27

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  M F008 .

Z up. W0JEW0DYj)eLN0$lĄSKIEG0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.211.2017.KR.

Urząd Gminy 
Marcinowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.11.2017.MF.93 (nr wewnętrzny MF008) z dnia 30 stycznia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 UG Marcinowice 27

Razem 27

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.211.2017.KR.

Urząd Gminy 
Marciszów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.11.2017.MF.93 (nr wewnętrzny MF008) z dnia 30 stycznia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 UG Marciszów 70

Razem 70

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF0G8.

Z up. WOJEWODYmNOśLASKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.211.2017.KR.

Urząd Gminy 
Męcinka

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.11.2017.MF.93 (nr wewnętrzny MF008) z dnia 30 stycznia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

855 85503 2010 UG Męcinka 17

Razem 17

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.
Z up. WOJ6WODYOOLNOŚLASKIEGO

Eciyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i BuCżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.211.2017.KR.

Urząd Gminy 
Mietków

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.11.2017.MF.93 (nr wewnętrzny MF008) z dnia 30 stycznia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 UG Mietków 27

Razem 27

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIE

/ i  'Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.211.2017.KR.

Urząd Gminy 
Miękinia

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.11.2017.MF.93 (nr wewnętrzny MF008) z dnia 30 stycznia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 UG Miękinia 145

Razem 145

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.211.2017.KR.

Urząd Gminy 
Miłkowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.11.2017.MF.93 (nr wewnętrzny MF008) z dnia 30 stycznia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
______________________________________________________________________/w złotych/______________

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 UG Miłkowice 22

Razem 22

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  ME008.

Z up. WOJEWOD^DOL^OŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.211.2017.KR.

Urząd Gminy 
Mściwojów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.11.2017.MF.93 (nr wewnętrzny MF008) z dnia 30 stycznia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 UG Mściwojów 17

Razem 17

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.
Z up. WOJEWODYpOLNO$LĄSKIEGO

ćEdyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.211.2017.KR.

Urząd Gminy 
Mysłakowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.11.2017.MF.93 (nr wewnętrzny MF008) z dnia 30 stycznia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 UG Mysłakowice 85

Razem 85

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać rn.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.

Z up. WOJEWOD^-OOLNPŚLĄSKIEGO

E ttyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.211.2017.KR.

Urząd Gminy 
Niechlów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.11.2017.MF.93 (nr wewnętrzny MF008) z dnia 30 stycznia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 UG Niechlów 19

Razem 19

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.
Z up. WOJEWODpOLNOŚLĄSKIEGO

E(fyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.211.2017.KR.

Urząd Gminy 
Nowa Ruda

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.11.2017.MF.93 (nr wewnętrzny MF008) z dnia 30 stycznia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 UG Nowa Ruda 41

Razem 41

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

v/ tytule p rze lew  wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.
Z up.

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

^ dyta Sapała



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.211.2017.KR.

Urząd Gminy 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.11.2017.MF.93 (nr wewnętrzny MF008) z dnia 30 stycznia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 UG Oleśnica 41

Razem 41

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.

Z up. WOJEWOpyj^NOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu


