
FB-BP.3111.557.2017.KR.

Urząd Gminy 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.484.2017.MF.3049 (nr wewnętrzny MF128) z dnia 21 września 2017 r. 

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

następujące zmiany: /w  złotych/

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Gminy Bolesławiec 39 800

Razem 39 800

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), 

przeznaczone jest na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna 

na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki 

emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo 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 -  MF128.
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FB-BP.3111.557.2017.KR.

Urząd Gminy 
Borów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.484.2017.MF.3049 (nr wewnętrzny MF128) z dnia 21 września 2017 r. 

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

następujące zmiany: /w  złotych/

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Gminy Borów 33 343

Razem 33 343

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), 

przeznaczone jest na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna 

na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki 

emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo 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 -  MF128,
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FB-BP.3111.557.2017.KR.

Urząd Gminy 
Ciepłowody

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.484.2017.MF.3049 (nr wewnętrzny MF128) z dnia 21 września 2017 r. 

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

następujące zmiany: /w złotych/

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r .

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Gminy Ciepłowody 26 716

Razem 26 716

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), 

przeznaczone jest na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna 

na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki 

emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy
Z up. WOJEWODY P^LT i '  «5 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF128.
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FB-BP.3111.557.2017.KR.

Urząd Gminy 
Cieszków

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.484.2017.MF.3049 (nr wewnętrzny MF128) z dnia 21 września 2017 r. 

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

następujące zmiany: /w złotych/

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Gminy Cieszków 24 900

Razem 24 900

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), 

przeznaczone jest na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna 

na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki 

emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo 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 -  MF128.
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FB-BP.3111.557.2017.KR.

Urząd Gminy 
Czarny Bór

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.484.2017.MF.3049 (nr wewnętrzny MF128) z dnia 21 września 2017 r. 

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

następujące zmiany: /w  złotych/

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r .

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Gminy Czarny Bór 3 000

Razem 3 000

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), 

przeznaczone jest na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna 

na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki 

emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo 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 -  MF128.
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FB-BP.3111.557.2017.KR.

Urząd Gminy 
Czernica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.484.2017.MF.3049 (nr wewnętrzny MF128) z dnia 21 września 2017 r. 

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

następujące zmiany: /w  złotych/

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Gminy Czernica 9 324

Razem 9 324

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), 

przeznaczone jest na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna 

na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki 

emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo 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 — MF128.
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FB-BP.3111.557.2017.KR.

Urząd Gminy 
Długołęka

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.484.2017.MF.3049 (nr wewnętrzny MF128) z dnia 21 września 2017 r. 

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

następujące zmiany: /w  złotych/

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

855 85502 2010 Urząd Gminy Długołęka 445 868

Razem 445 868

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków, pochodzących z rezerwy celowej 

(cz. 83, poz. 34), przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy 

o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na 

podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla 

opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na 

opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające 

niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 

ni epełno sprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.
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FB-BP.3111.557.2017.KR.

Urząd Gminy 
Dobroszyce

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.484.2017.MF.3049 (nr wewnętrzny MF128) z dnia 21 września 2017 r. 

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

następujące zmiany: /w  złotych/

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Gminy Dobroszyce 41 052

Razem 41 052

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), 

przeznaczone jest na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna 

na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki 

emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo 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 -  MF128.
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FB-BP.3111.557.2017.KR.

Urząd Gminy 
Domaniów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.484.2017.MF.3049 (nr wewnętrzny MF128) z dnia 21 września 2017 r. 

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

następujące zmiany: /w  złotych/

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Gminy Domaniów 30 901

Razem 30 901

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), 

przeznaczone jest na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna 

na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki 

emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo 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 -  MF128.
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FB-BP.3111.557.2017.KR.

Urząd Gminy 
Dziadowa Kłoda

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.484.2017.MF.3049 (nr wewnętrzny MF128) z dnia 21 września 2017 r. 

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

następujące zmiany: /w  złotych/

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Gminy Dziadowa 
Kłoda

19 550

Razem 19 550

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), 

przeznaczone jest na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna 

na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki 

emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo 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 -  MF128.
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FB-BP.3111.557.2017.KR.

Urząd Gminy 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.484.2017.MF.3049 (nr wewnętrzny MF128) z dnia 21 września 2017 r. 

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

następujące zmiany: /w  złotych/

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Gminy Dzierżoniów 32 000

Razem 32 000

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), 

przeznaczone jest na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna 

na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki 

emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo 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 -  MF128.
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FB-BP.3111.557.2017.KR.

Urząd Gminy 
Gaworzyce

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.484.2017.MF.3049 (nr wewnętrzny MF128) z dnia 21 września 2017 r. 

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

następujące zmiany: /w złotych/

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Gminy Gaworzyce 41 107

Razem 41 107

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), 

przeznaczone jest na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna 

na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki 

emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo 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 -  MF128.
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FB-BP.3111.557.2017.KR.

Urząd Gminy 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.484.2017.MF.3049 (nr wewnętrzny MF128) z dnia 21 września 2017 r. 

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

następujące zmiany: /w  złotych/

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Gminy Głogów 9 155

Razem 9 155

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), 

przeznaczone jest na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna 

na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki 

emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo 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 -  MF128,r  y
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FB-BP.3111.557.2017.KR.

Urząd Gminy 
Grębocice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.484.2017.MF.3049 (nr wewnętrzny MF128) z dnia 21 września 2017 r. 

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

następujące zmiany: /w  złotych/

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Gminy Grębocice 168 000

Razem 168 000

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), 

przeznaczone jest na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna 

na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki 

emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 

niepełn.osprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo 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 -  MF128.
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FB-BP.3111.557.2017.KR.

Urząd Gminy 
Janowice Wielkie

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.484.2017.MF.3049 (nr wewnętrzny MF128) z dnia 21 września 2017 r. 

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

następujące zmiany: /w  złotych/

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Gminy Janowice 
Wielkie

51 898

Razem 51 898

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), 

przeznaczone jest na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna 

na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki 

emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo 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 -  MF128.
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FB-BP.3111.557.2017.KR.

Urząd Gminy 
Jerzmanowa

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.484.2017.MF.3049 (nr wewnętrzny MF128) z dnia 21 września 2017 r. 

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

następujące zmiany: /w złotych/

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Gminy Jerzmanowa 6 000

Razem 6 000

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), 

przeznaczone jest na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna 

na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki 

emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo 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 -  MF128.
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FB-BP.3111.557.2017.KR.

Urząd Gminy 
Jeżów Sudecki

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.484.2017.MF.3049 (nr wewnętrzny MF128) z dnia 21 września 2017 r. 

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

następujące zmiany: /w  złotych/

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Gminy Jeżów 
Sudecki

12 000

Razem 12 000

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), 

przeznaczone jest na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna 

na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki 

emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo 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 -  MF1;28.
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FB-BP.3111.557.2017.KR.

Urząd Gminy 
Jordanów Śląski

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.484.2017.MF.3049 (nr wewnętrzny MF128) z dnia 21 września 2017 r. 

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

następujące zmiany: /w  złotych/

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Gminy Jordanów 
Śląski

5 970

Razem 5 970

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), 

przeznaczone jest na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna 

na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki 

emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo 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 -  MF128.
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FB-BP.3111.557.2017.KR.

Urząd Gminy 
Kamieniec Ząbkowicki

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.484.2017.MF.3049 (nr wewnętrzny MF128) z dnia 21 września 2017 r. 

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

następujące zmiany: /w złotych/

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Gminy Kamieniec 
Ząbkowicki

125 000

Razem 125 000

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), 

przeznaczone jest na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna 

na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki 

emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy
Z urn. WC "

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF128.
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FB-BP.3111.557.2017.KR.

Urząd Gminy 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.484.2017.MF.3049 (nr wewnętrzny MF128) z dnia 21 września 2017 r. 

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

następujące zmiany: /w  złotych/

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Gminy Kłodzko 19 199

Razem 19 199

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), 

przeznaczone jest na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna 

na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki 

emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo 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 -  MF128.
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FB-BP.3111.557.2017.KR.

Urząd Gminy 
Kobierzyce

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.484.2017.MF.3049 (nr wewnętrzny MF128) z dnia 21 września 2017 r. 

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

następujące zmiany: /w złotych/

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Gminy Kobierzyce 83 280

Razem 83 280

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), 

przeznaczone jest na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna 

na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki 

emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo 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 -  MF128.
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FB-BP.3111.557.2017.KR.

Urząd Gminy 
Kondratowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.484.2017.MF.3049 (nr wewnętrzny MF128) z dnia 21 września 2017 r. 

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

następujące zmiany: /w  złotych1

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Gminy 
Kondratowice

61 536

Razem 61 536

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), 

przeznaczone jest na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna 

na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki 

emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo 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 -  MF128.



FB-BP.3111.557.2017.KR.

Urząd Gminy 
Kostomłoty

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.484.2017.MF.3049 (nr wewnętrzny MF128) z dnia 21 września 2017 r. 

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

następujące zmiany: /w  złotych/

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Gminy Kostomłoty 8 996

Razem 8 996

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), 

przeznaczone jest na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna 

na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki 

emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo 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 -  MF128.
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FB-BP.3111.557.2017.KR.

Urząd Gminy 
Kotla

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.484.2017.MF.3049 (nr wewnętrzny MF128) z dnia 21 września 2017 r. 

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

następujące zmiany: /w złotych/

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Gminy Kotla 3 610

Razem 3 610

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), 

przeznaczone jest na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna 

na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki 

emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy
zu p . W0J:WGZY

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF128.
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FB-BP.3111.557.2017.KR.

Urząd Gminy 
Krośnice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.484.2017.MF.3049 (nr wewnętrzny MF128) z dnia 21 września 2017 r. 

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

następujące zmiany: /w  złotych/

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Gminy Krośnice 123 000

Razem 123 000

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), 

przeznaczone jest na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna 

na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki 

emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo 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 -  MF128.
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FB-BP.3111.557.2017.KR.

Urząd Gminy 
Krotoszyce

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.484.2017.MF.3049 (nr wewnętrzny MF128) z dnia 21 września 2017 r. 

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

następujące zmiany: /w  złotych/

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Gminy Krotoszyce 10 000

Razem 10 000

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), 

przeznaczone jest na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna 

na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki 

emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo 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 -  MF128.
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FB-BP.3111.557.2017.KR.

Urząd Gminy 
Kunice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.484.2017.MF.3049 (nr wewnętrzny MF128) z dnia 21 września 2017 r. 

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

następujące zmiany: /w  złotych/

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r .

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Gminy Kunice 60 040

Razem 60 040

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), 

przeznaczone jest na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna 

na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki 

emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo 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 -  MF128.
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FB-BP.3111.557.2017.KR.

Urząd Gminy 
Lewin Kłodzki

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.484.2017.MF.3049 (nr wewnętrzny MF128) z dnia 21 września 2017 r. 

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

następujące zmiany: /w złotych/

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Gminy Lewin 
Kłodzki

2 000

Razem 2 000

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), 

przeznaczone jest na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna 

na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki 

emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy
Z up. W O J v

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF128.



FB-BP.3111.557.2017.KR.

Urząd Gminy 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.484.2017.MF.3049 (nr wewnętrzny MF128) z dnia 21 września 2017 r. 

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

następujące zmiany: /w  złotych/

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Gminy Lubań 56 041

Razem 56 041

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), 

przeznaczone jest na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna 

na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki 

emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy
Zup. WC

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF128.



FB-BP.3111.557.2017.KR.

Urząd Gminy 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.484.2017.MF.3049 (nr wewnętrzny MF128) z dnia 21 września 2017 r. 

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

następujące zmiany: /w  złotych/

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Gminy Lubin 36 617

Razem 36 617

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), 

przeznaczone jest na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna 

na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki 

emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo 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 -  MF128.
Z up.
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FB-BP.3111.557.2017.KR.

Urząd Gminy 
Malczyce

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.484.2017.MF.3049 (nr wewnętrzny MF128) z dnia 21 września 2017 r. 

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

następujące zmiany: /w  złotych/

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Gminy Malczyce 15 992

Razem 15 992

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), 

przeznaczone jest na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna 

na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki 

emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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.]. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo 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 -  MF128.
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FB-BP.3111.557.2017.KR.

Urząd Gminy 
Marcinowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.484.2017.MF.3049 (nr wewnętrzny MF128) z dnia 21 września 2017 r. 

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

następujące zmiany: /w  złotych/

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Gminy 
Marcinowice

47 258

Razem 47 258

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), 

przeznaczone jest na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna 

na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki 

emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo 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 -  MF128.
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FB-BP.3111.557.2017.KR.

Urząd Gminy 
Marciszów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.484.2017.MF.3049 (nr wewnętrzny MF128) z dnia 21 września 2017 r. 

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

następujące zmiany: /w  złotych/

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Gminy Marciszów 14 547

Razem 14 547

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), 

przeznaczone jest na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna 

na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki 

emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo 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 -  MF128,
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FB-BP.3111.557.2017.KR.

Urząd Gminy 
Męcinka

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.484.2017.MF.3049 (nr wewnętrzny MF128) z dnia 21 września 2017 r. 

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

następujące zmiany: /w  złotych/

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Gminy Męcinka 51 723

Razem 51 723

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), 

przeznaczone jest na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna 

na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki 

emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo 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 -  MF128.
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FB-BP.3111.557.2017.KR.

Urząd Gminy 
Mietków

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.484.2017.MF.3049 (nr wewnętrzny MF128) z dnia 21 września 2017 r. 

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

następujące zmiany: /w  złotych/

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Gminy Mietków 13 752

Razem 13 752

Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), 

przeznaczone jest na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna 

na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki 

emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo 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 -  MF128.
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