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WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 10 maja 2018 r.

Urząd Miasta 
Bielawa

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.216.2018.MF.1154 

(nr wewnętrzny MF051) z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85505 2030 UM Bielawa 174 000
Razem 174 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 58), przeznaczone 

są na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie 

rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF051.

Z up. WOJE^ftóY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.214.2018.HS
Urząd Miasta 
Chojnów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.216.2018.MF.1154 

(nr wewnętrzny MF051) z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 maja 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85505 2030 UM Chojnów 82 500

Razem 82 500
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 58), przeznaczone 

są na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie 

rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF051.

Z up. w o j e w o d y d o l n o ^ l ą s k ie g o

Eztfia Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.214.2018.HS
Urząd Miasta 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.216.2018.MF.1154 

(nr wewnętrzny MF051) z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 maja 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85505 2030 UM Głogów 94 200
Razem 94 200

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 58), przeznaczone 

są na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie 

rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF051.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

vta sapula  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.214.2018.HS

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 10 maja 2018 r.

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.216.2018.MF.1154 

(nr wewnętrzny MF051) z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85505 2030 UM Jelenia Góra 46 800

Razem 46 800
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 58), przeznaczone 

są na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie 

rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF051.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

E c f^S a p a fó * '
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.214.2018.HS

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 10 maja 2018 r.

Urząd Miasta 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.216.2018.MF.1154 

(nr wewnętrzny MF051) z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85505 2030 UM Kamienna Góra 43 200

Razem 43 200
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 58), przeznaczone 

są na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie 

rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF051.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Myta japa ta
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.214.2018.HS
Urząd Miasta 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.216.2018.MF.1154 

(nr wewnętrzny MF051) z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 maja 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85505 2030 UM Kłodzko 135 000

Razem 135 000
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 58), przeznaczone 

są na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie 

rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF051.

2 up. W O J E T O f  D0LNPŚLĄSKIEG0

zdyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.214.2018.HS
Urząd Miasta 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.216.2018.MF.1154 

(nr wewnętrzny MF051) z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 maja 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85505 2030 UM Świdnica 207 000

Razem 207 000
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 58), przeznaczone 

są na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie 

rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF051.

Z up.

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu

W0JEW0P-Y DOLNOŚLĄSKIEGO 

"Edyta kapała



FB-BP.3111.214.2018.HS
Urząd Miasta 
Szklarska Poręba

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.216.2018.MF.l 154 

(nr wewnętrzny MF051) z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 maja 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85505 2030 UM Szklarska Poręba 81 000
Razem 81 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 58), przeznaczone 

są na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie 

rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF051.

2 up.

Finansów i Budżetu

w o je w o d^ o ln o ś m ^ k ie g o

M y ta S a ^ fT '
D r'REKTOR W v n 7 iAP i .



FB-BP.3111.214.2018.HS
Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.216.2018.MF.1154 

(nr wewnętrzny MF051) z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 maja 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85505 2030 UM Wałbrzych 495 000
Razem 495 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 58), przeznaczone 

są na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie 

rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF051.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

/E d y ta ^n p a ła
¿ R ektor vw działu

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.214.2018.HS

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 10 maja 2018 r.

Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.216.2018.MF.1154 

(nr wewnętrzny MF051) z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85505 2030 UM Wrocław 33 000

Razem 33 000
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 58), przeznaczone 

są na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie 

rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „ M A L U C H + ” 2018.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF051.

2 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

/^E dyta
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.214.2018.HS
Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.216.2018.MF.1154 

(nr wewnętrzny MF051) z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 maja 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85505 2030 UMiG Bogatynia 37 800

Razem 37 800
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 58), przeznaczone 

są na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie 

rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF051.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

¿ ^ E d y t/^ p a ła  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.214.2018.HS
Urząd Miasta i Gminy 
Głuszyca

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.216.2018.MF.l 154 

(nr wewnętrzny MF051) z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 10 maja 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85505 2030 UMiG Głuszyca 72 000
Razem 72 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 58), przeznaczone 

są na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie 

rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF051.

2 up. W O ^ O D Y ^ tN O Ś L Ą S K IE G O

‘ Edyta Sapała 
dyrek to r  w ydziału

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.214.2018.HS
Urząd Miasta i Gminy 
Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.216.2018.MF.1154 

(nr wewnętrzny MF051) z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 maja 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85505 2030
UMiG Góra

99 000

855 85506 2030 49 500

Razem 148 500
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 58), przeznaczone 

są na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie 

rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCFI+” 2018.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF051.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu

V  Edyta Safóiłi



FB-BP.3111.214.2018.HS
Urząd Miasta i Gminy 
Leśna

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.216.2018.MF.1154 

(nr wewnętrzny MF051) z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 10 maja 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85505 2030 UMiG Leśna 54 000
Razem 54 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 58), przeznaczone 

są na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie 

rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF051.

Z up. W0JEWC)pY DOLNOŚLĄSKIEGO

^Ldyta 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu
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Urząd Miasta i Gminy 
Oborniki Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.216.2018.MF.1154 

(nr wewnętrzny MF051) z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 maja 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85505 2030 UMiG Oborniki Śląskie 88 000

Razem 88 000
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 58), przeznaczone 

są na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie 

rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF051.

2 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C Edyta Ś ł̂ c ila  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.214.2018.HS
Urząd Miasta i Gminy 
Polkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.216.2018.MF.l 154 

(nr wewnętrzny MF051) z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 maja 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85505 2030 UMiG Polkowice 125 950
Razem 125 950

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 58), przeznaczone 

są na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie 

rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF051.

Z up. W OJEW P0V d o l n o ś l ą s k ie g o

/że
Edyta Sapała 

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu
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Urząd Miasta i Gminy 
Radków

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.216.2018.MF.1154 

(nr wewnętrzny MF051) z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 maja 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85505 2030 UMiG Radków 86 400

Razem 86 400
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 58), przeznaczone 

są na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie 

rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF051.

Y DOLNOŚLĄSKIEGO

a Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

z up. m j r n m

Edyt,
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WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 10 maja 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Siechnice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.216.2018.MF.1154 

(nr wewnętrzny MF051) z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85505 2030 UMiG Siechnice 170 400
Razem 170 400

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 58), przeznaczone 

są na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie 

rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF051.

Z up. WOJEWODY D0LT\i0Ś!ĄSKIEG0Z %t/dyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu
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Urząd Miasta i Gminy 
Stronie Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.216.2018.MF.il54 

(nr wewnętrzny MF051) z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 maj a 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85505 2030 UMiG Stronie Śląskie 41 250

Razem 41250
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 58), przeznaczone 

są na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie 

rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF051.

Z up. WOJE^015y  D O L IŃ S K I E G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.214.2018.HS

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 10 maja 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.216.2018.MF.1154 

(nr wewnętrzny MF051) z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85505 2030 UMiG Środa Śląska 198 000

Razem 198 000
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 58), przeznaczone 

są na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie 

rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „ M A L U C H + ” 2018.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF051.

DY DOLNOŚLĄSKIEGO

■ Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżeiu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 maja 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.216.2018.MF.1154 

(nr wewnętrzny MF051) z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85505 2030 UMiG Trzebnica 45 000
Razem 45 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 58), przeznaczone 

są na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie 

rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF051.

d o l n o ś l ą s k ie g o

zuyia  Saoała 
d y r ł k t o r  w y d z ia łu

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.214.2018.HS

Wrocław, dnia 10 maja 2018 r.

Urząd Gminy 
Długołęka

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.216.2018.MF.l 154 

(nr wewnętrzny MF051) z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85505 2030 UG Długołęka 90 000

Razem 90 000
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 58), przeznaczone 

są na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie 

rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF051.

Z up. W OJEW ODYDOINOŚLĄSKIEGO

Pjlyta Safitifi 
DYRSKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.214.2018.HS
Urząd Gminy 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.216.2018.MF.1154 

(nr wewnętrzny MF051) z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 10 maja 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85505 2030 UG Kłodzko 43 200
Razem 43 200

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 58), przeznaczone 

są na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie 

rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF051.

Z up.

L& dyta Sapała 
d y r e k t o r  w y d z ia łu  

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.214.2018.HS
Urząd Gminy 
Malczyce

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.216.2018.MF.1154 

(nr wewnętrzny MF051) z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 maj a 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85506 2030 UG Malczyce 25 200

Razem 25 000
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 58), przeznaczone 

są na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie 

rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po strome dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF051.

2 up. W0JEITO3Y DOLNpŚLASKIEGO

^Ćdyta Sapała 
D YF; t: KTO R WY O Z (A L U 

Finansów i Sudź&iu
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Urząd Gminy 
Miękinia

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.216.2018.MF.1154 

(nr wewnętrzny MF051) z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 maja 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85505 2030 UG Miękinia 43 200

Razem 43 200
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 58), przeznaczone 

są na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie 

rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF05I.

Finansów i Sudżeiu



FB-BP.3111.214.2018.HS
Urząd Gminy 
Nowa Ruda

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.216.2018.MF.1154 

(nr wewnętrzny MF051) z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 maja 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85505 2030 UG Nowa Ruda 152 400

Razem 152 400
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 58), przeznaczone 

są na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie 

rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF051.

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżeiu
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Urząd Gminy 
Wądroże Wielkie

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.216.2018.MF.1154 

(nr wewnętrzny MF051) z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 maja 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85505 2030 UG Wądroże Wielkie 28 800
Razem 28 800

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 58), przeznaczone 

są na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie 

rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF051.
2 Up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

/Kclyta S^rp^la 
DYREKTOR WYDZIAŁ!J 

Finansów i Budżetu
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Urząd Gminy 
Wińsko

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.216.2018.MF.1154 

(nr wewnętrzny MF051) z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 maja 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85505 2030 UG Wińsko 50 400
Razem 50 400

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 58), przeznaczone 

są na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie 

rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF051.
2 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

S a p zk f 
■ r^-RTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżeiu


