
W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 2017 r.

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

następujące zmiany:
. /w  złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytoriałnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Bolesławiec 168

Razem 168

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 -  MF111.

Z up. W O ^ Ó O Y ^ i^ O Ś L Ą S K lE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy 
Borów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 2017 r.

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

następujące zmiany:
/w złotych/

Dziai Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Borów 90

Razem 90

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 -  MF111. VV0JEW0Dy D ôŚLASKIEGO

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy 
Chojnów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 2017 r.

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

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka sam orządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Chojnów 128

Razem 128

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 -  MF111.
Z up. WOJE^B^ DC^LĄSKIEGO

Edyta Sapała
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy
Ciepłowody

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 2017 r.

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

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorząd« 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Ciepłowody 56

Razem 56

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 -  V/spieranie rodziny,

Podzadarde 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 F I!! .
Z up. WOJEWOD>DOLNOŚMSKJEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy
Cieszków

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny M F l l i )  z dnia 01 września 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 Urząd Gminy Cieszków 108

Razem 108

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 spraw nymi,

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 -  MF111.
Z up. WOJpDDYJ^OŚLĄSKIEGC

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

FinansfSw i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy
Czarny Bór

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny M F il l )  z dnia 01 września 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 Urząd Gminy Czarny Bór 49

Razem 49

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 -  MF111.
J F *up.W 0JIW 0DY DOLNOŚLĄSKIEGO

cZdyta Sapała
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd < i miny
Czernica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny M F lłl)  z dnia 01 września 2017 r.

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

następujące zmiany:
/w  złotych/

Dział Rozdział P aragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Czernica 313

Razem 313

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 -  MF1JL1.

d y r e k t o r  w y d z ia ł u
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy 
Długołęka

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 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 Urząd Gminy Długołęka 578

Razem 578

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 2,017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwTotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF111.

Z up. W ^ E W O D ^ t N O Ś L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy 
Dobromierz

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 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 Urząd Gminy Dobromierz 32

Razem 32

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 strome dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF111.

Z up. W O JE^PB? D O L IŃ S K IE G O

Edyta Sapała
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy 
Dobroszyce

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 2017 r.

v/ 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 Urząd Gminy Dobroszyce 59

Razem 59

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 -  MF111.

Z up. W 0 JE ^& e T ? 'D 0 y^ l^ SK IE G 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy
Domaniów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 2017 r.

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

następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka sam orządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Domaniów 24

Razem 24

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 F li l .

Z up.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

WOJE^eDY tmNOŚLĄSKIEGO
4  -



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR. 

Urząd Gminy 
Dziadowa Kłoda

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 2017 r.

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

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka sam orządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Dziadowa 
Kłoda

44

Razem 44

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 ŵ  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 -  MF111.

Z up. W O J E ^ p ^ Y J K ^ Ś L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny M F111) z dnia 01 września 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 Urząd Gminy Dzierżoniów 138

Razem 138

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,

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

n i epełno 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 -  MF111.

z up. w o j^ 6 d y (̂ ń o ‘ś l ą s k ie g o

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy 
Gaworzyce

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 2017 r.

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

następujące zmiany:

/w złotych/

Dzia! Rozdział Paragraf Jednostka sam orządu 
terytorialnego Knota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Gaworzyce 77

Razem 77

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 -  MF111.
Z up. WOJEWODY D O ^ Ś L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy
Głogów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 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 Urząd Gminy Głogów 209

Razem 209

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 

ni epełno 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 z w otów  środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF111.

Z Up. WOJE]

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

PODLASKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy 
Grębocice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 2017 r.

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

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządis 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Grębocice 55

Razem 55

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 -  MF111.
Z up. WOJ^PBYJP^ŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy 
Gromadka

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 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 Urząd Gminy Gromadka 22.

Razem 22

Powyższe środki pochodzące z rezerw)' 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 

ni epełno sprawnym i,

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 -  MF111.
Z up. WOJEWOOY DOLNpŚLĄSKIEGO

icfyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy 
Janowice Wielkie

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 2017 r.

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

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział P aragraf Jednostka samorząd?! 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Janowice 
Wielkie

39

Razem 39

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 -  MF1I1.
Z up. W O J^O O Y  D^WłtfŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy 
Jemielno

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 2017 r.

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

następujące zmiany:

/w złotych/

Dziai Rozdział Paragraf Jednostka sam orządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Jemielno 55

Razem 55

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 -  MF111.
Z up. W O JEj^DY  DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy
Jerzm anowa

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 2017 r.

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

następujące zmiany:
/w złotych/

Dziai Rozdziai Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Jerzmanowa 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 p rze lew  wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF111.

Z up. WOJE^ptfY D J J^ Ś l^ S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy
Jeżów Sudecki

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 2017 r.

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

następuj ące zmi any:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka sam orządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Jeżów 
Sudecki

49

Razem 49

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 -  MF111.
2 up. WOJEWOD^OOLNpśLĄSKIEGO

Eayta Sapała
DYREKTOR WYDZIAtU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy
Jordanów Śląski,

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 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 Urząd Gminy Jordanów 
Śląski

49

Razem 49

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 

niepełnosprawnym i,

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 -  MF111.
Z lip. WOJEWpp^DOLNpśtĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy
Kamieniec Ząbkowicki

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 2017 r.

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

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorząd« 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Kamieniec 
Ząbkowicki

95

Razem 95

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 -  MF111.
Z up. W O JE W ^ y  D^WeŚLASKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy 
K am ienna Góra

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 2017 r.

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

następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorząd« 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Kamienna 
Góra

164

Razem 164

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 rek 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 -  MF111.
Z up. W 0JEW JP* D ^& ŚLĄ SK 1E G 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny M F il l )  z dnia 01 września 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 Urząd Gminy Kłodzko 215

Razem 215

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 -  MF111.

Z up. WOJEWOp^lJg^ĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy 
Kobierzyce

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 2017 r.

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

nas tępuj ące zmiany:

/w złotych/

Dziai Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Kobierzyce 362

Razem 362

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 2,017 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 roi; 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF111.

Z up. W O JE^ 0d ^ D O ^ 0ŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy 
Kondrafowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 2017 r.

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

następujące zmiany:
/w złotych/

Dziai Rozdział Paragraf Jednostka sam orządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy 
Kondratowice

25

Razem 25

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

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających 

z ustaw}' 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,

Podzadaiiie 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 -  MF111.

Z up. WOJ^06Y^CjO'ŚLĄSK!EGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR. 

Urząd Gminy
Kostomłoty

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 2017 r.

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

następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Kostomłoty 51

Razem 51

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 -  MF111.
Z up. WOJE \^ p ¥ 130p ł 9 ŚLASKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy 
Kotla

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 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 Urząd Gminy Kotla 36

Razem 36

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 F llł .
Z up.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy
Krośnice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 2017 r.

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

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jedr> osika samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Krośnice 57

Razem 57

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. i 5) 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 -  MF111.
Z up.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu

WOJEJJpDY DO ^DŚI^SK IEG O  

Edyta Sapała



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy
Krotoszyce

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 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 Urząd Grniny Krotoszyce 3.6

Razem 36

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 -  MF111.
Z up. WOJEW^H)O^0ŚLASKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy
Kunice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 2017 r.

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

następujące zmiany:
/w złotych/

Bzial Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Kunice 163

Razem 163

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 -  MF111.
Z up. WOJEWpBTD^fiOŚL-ĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy 
Legnickie Pole

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 2017 r.

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

następujące zmiany:
/w złotych/

Bziai Rozdział P aragraf Jednostka sam orządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Legnickie 
Pole

37

Razem 37

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 -  MF111.

Z ud. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

M yta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy
Lewin Kłodzki

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 2017 r.

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

następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka sam orządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Lewin 
Kłodzki

29

Razem 29

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 -  MF11.1.

Z up.

Finansów i Budżetu

WOJEWODYDOLNOŚLĄSKIEGO

¿i ̂  'Ećfyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 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 Urząd Gminy Lubań 95

Razem 95

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 dc 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 -  MF111.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

^ d y ta  S a fa fa
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu


