
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.280.2018.HS
Urząd Miasta i Gminy 
Sobótka

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.49.2018.MF.277 

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 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 85503 2010 Urząd Miasta i Gminy Sobótka 128

Razem 128
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone są 

na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa 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 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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 -  MF012.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.280.2018.HS
Urząd Miasta i Gminy 
Strzegom

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.49.2018.MF.277 

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 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 85503 2010 Urząd Miasta i Gminy Strzegom 101

Razem 101
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone są 

na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa 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 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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 -  MF012.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.280.2018.HS
Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.49.2018.MF.277 

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 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 85503 2010 Urząd Miasta i Gminy Strzelin 102

Razem 102
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone są 

na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa 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 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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 -  MF012.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.280.2018.HS
Urząd Miasta i Gminy 
Syców

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.49.2018.MF.277 

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 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 85503 2010 Urząd Miasta i Gminy Syców 231

Razem 231
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone są 

na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa 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 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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 -  MF012.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.280.2018.HS
Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.49.2018.MF.277 

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 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 85503 2010 Urząd Miasta i Gminy Szczytna 54

Razem 54
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone są 

na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa 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 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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 -  MF012.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.280.2018.HS
Urząd Miasta i Gminy 
Ścinawa

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.49.2018.MF.277 

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 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 85503 2010 Urząd Miasta i Gminy Ścinawa 60

Razem 60
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone są 

na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa 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 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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 -  MF012.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.280.2018.HS
Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.49.2018.MF.277 

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 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 85503 2010 Urząd Miasta i Gminy Środa Śląska 135

Razem 135
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone są 

na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa 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 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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 -  MF012.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.280.2018.HS
Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.49.2018.MF.277 

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 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 85503 2010 Urząd Miasta i Gminy Świerzawa 28

Razem 28
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone są 

na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa 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 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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 -  MF012.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.280.2018.HS
Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.49.2018.MF.277 

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 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 85503 2010 Urząd Miasta i Gminy Trzebnica 150

Razem 150
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone są 

na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa 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 

ni epełno sprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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 -  MF012.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.280.2018.HS
Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.49.2018.MF.277 

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 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 85503 2010 Urząd Miasta i Gminy Twardogóra 128

Razem 128
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone są 

na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa 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 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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 -  MF012.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.280.2018.HS
Urząd Miasta i Gminy 
Wąsosz

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.49.2018.MF.277 

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 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 85503 2010 Urząd Miasta i Gminy Wąsosz 95

Razem 95
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone są 

na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa 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 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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 -  MF012.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.280.2018.HS
Urząd Miasta i Gminy 
Węgliniec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.49.2018.MF.277 

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 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 85503 2010 Urząd Miasta i Gminy Węgliniec 60

Razem 60
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone są 

na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa 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 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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 -  MF012.

z "p- w o m te s y  D o l iń s k i e g o
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.280.2018.HS
Urząd Miasta i Gminy 
Wiązów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.49.2018.MF.277 

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 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 85503 2010 Urząd Miasta i Gminy Wiązów 28

Razem 28
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone są 

na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa 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 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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 -  MF012.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.280.2018.HS
Urząd Miasta i Gminy 
Wleń

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.49.2018.MF.277 

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 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 85503 2010 Urząd Miasta i Gminy Wleń 28

Razem 28
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone są 

na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa 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 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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 -  MF012.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.280.2018.HS
Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.49.2018.MF.277 

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 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 85503 2010 Urząd Miasta i Gminy Wołów 209

Razem 209
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone są 

na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa 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 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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 -  MF012.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.280.2018.HS
Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.49.2018.MF.277 

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 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 85503 2010 Urząd Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie 217

Razem 217
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone są 

na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa 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 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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 -  MF012.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.280.2018.HS
Urząd Miasta i Gminy 
Ziębice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.49.2018.MF.277 

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 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 85503 2010 Urząd Miasta i Gminy Ziębice 20

Razem 20
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone są 

na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa 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 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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 -  MF012.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.280.2018.HS
Urząd Miasta i Gminy 
Żarów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.49.2018.MF.277 

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 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 85503 2010 Urząd Miasta i Gminy Żarów 69

Razem 69
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone są 

na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa 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 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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 -  MF012.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.280.2018.HS
Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.49.2018.MF.277 

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 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 85503 2010 Urząd Miasta i Gminy Żmigród 96

Razem 96
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone są 

na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa 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 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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 -  MF012.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.280.2018.HS
Urząd Gminy 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.49.2018.MF.277 

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 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 85503 2010 Urząd Gminy Bolesławiec 66

Razem 66
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone są 

na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa 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 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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 -  MF012.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.280.2018.HS
Urząd Gminy 
Borów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.49.2018.MF.277 

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 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 85503 2010 Urząd Gminy Borów 17

Razem 17
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone są 

na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa 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 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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 -  MF012.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.280.2018.HS
Urząd Gminy 
Chojnów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.49.2018.MF.277 

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 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 85503 2010 Urząd Gminy Chojnów 42

Razem 42
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone są 

na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa 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 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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 -  MF012.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.280.2018.HS
Urząd Gminy 
Ciepłowody

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.49.2018.MF.277 

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 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 85503 2010 Urząd Gminy Ciepłowody 28

Razem 28
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone są 

na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa 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 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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 -  MF012.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.280.2018.HS
Urząd Gminy 
Cieszków

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.49.2018.MF.277 

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 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 85503 2010 Urząd Gminy Cieszków 17

Razem 17
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone są 

na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa 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 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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 -  MF012.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.280.2018.HS
Urząd Gminy 
Czarny Bór

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.49.2018.MF.277 

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 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 85503 2010 Urząd Gminy Czarny Bór 84

Razem 84
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone są 

na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa 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 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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 -  MF012.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.280.2018.HS
Urząd Gminy 
Czernica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.49.2018.MF.277 

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 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 85503 2010 Urząd Gminy Czernica 179

Razem 179
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone są 

na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa 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 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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 -  MF012.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.280.2018.HS
Urząd Gminy 
Długołęka

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.49.2018.MF.277 

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 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 85503 2010 Urząd Gminy Długołęka 331

Razem 331
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone są 

na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa 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 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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 -  MF012.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.280.2018.HS
Urząd Gminy 
Dobromierz

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.49.2018.MF.277 

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 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 85503 2010 Urząd Gminy Dobromierz 33

Razem 33
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone są 

na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa 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 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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 -  MF012.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.280.2018.HS
Urząd Gminy 
Dobroszyce

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.49.2018.MF.277 

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 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 85503 2010 Urząd Gminy Dobroszyce 113

Razem 113
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone są 

na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa 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 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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 -  MF012.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.280.2018.HS
Urząd Gminy 
Domaniów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.49.2018.MF.277 

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 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 85503 2010 Urząd Gminy Domaniów 96

Razem 96
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone są 

na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa 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 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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 -  MF012.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.280.2018.HS
Urząd Gminy 
Dziadowa Kłoda

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.49.2018.MF.277 

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 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 85503 2010 Urząd Gminy Dziadowa Kłoda 41

Razem 41
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone są 

na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa 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 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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 -  MF012.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.280.2018.HS
Urząd Gminy 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.49.2018.MF.277 

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 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 85503 2010 Urząd Gminy Dzierżoniów 81

Razem 81
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone są 

na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa 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 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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 -  MF012.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.280.2018.HS
Urząd Gminy 
Gaworzyce

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.49.2018.MF.277 

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 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 85503 2010 Urząd Gminy Gaworzyce 14

Razem 14
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone są 

na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa 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 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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 -  MF012.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.280.2018.HS
Urząd Gminy 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.49.2018.MF.277 

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 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 85503 2010 Urząd Gminy Głogów 139

Razem 139
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone są 

na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa 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 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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 -  MF012.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.280.2018.HS
Urząd Gminy 
Grębocice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.49.2018.MF.277 

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 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 85503 2010 Urząd Gminy Grębocice 50

Razem 50
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone są 

na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa 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 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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 -  MF012.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.280.2018.HS
Urząd Gminy 
Gromadka

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.49.2018.MF.277 

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 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 85503 2010 Urząd Gminy Gromadka 14

Razem 14
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone są 

na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa 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 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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 -  MF012.
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