
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.280.2018.HS
Urząd Gminy 
Niechlów

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 Niechlów 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 
Nowa Ruda

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 Nowa Ruda 57

Razem 57
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone są 

na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa 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 -  MF0I2.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.280.2018.HS
Urząd Gminy 
Oleśnica

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 Oleśnica 134

Razem 134
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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.280.2018.HS
Urząd Gminy 
Oława

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 Oława 122

Razem 122
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 
Osiecznica

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 Osiecznica 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.280.2018.HS
Urząd Gminy 
Pęcław

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 Pęcław 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.280.2018.HS
Urząd Gminy 
Pielgrzymka

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 Pielgrzymka 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.280.2018.HS
Urząd Gminy 
Podgórzyn

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 Podgórzyn 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.280.2018.HS
Urząd Gminy 
Przeworno

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 Przeworno 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 
Radwanice

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 Radwanice 31

Razem 31
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 
Rudna

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 Rudna 43

Razem 43
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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.280.2018.HS
Urząd Gminy 
Ruja

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 Ruja 68

Razem 68
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.

Finansów i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.280.2018.HS
Urząd Gminy 
Siekierczyn

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 Siekierczyn 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 Gminy 
Stare Bogaczowice

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 Stare Bogaczowice 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.280.2018.HS
Urząd Gminy 
Sulików

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 Sulików 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 
Świdnica

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 Świdnica 85

Razem 85
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone są 

na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.280.2018.HS
Urząd Gminy 
Udanin

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 Udanin 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 
Walim

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 Walim 26

Razem 26
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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.280.2018.HS
Urząd Gminy 
Warta Bolesławiecka

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 Warta Bolesławiecka 44

Razem 44
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone są 

na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.280.2018.HS
Urząd Gminy 
Wądroże Wielkie

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 Wądroże Wielkie 71

Razem 71
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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.280.2018.HS
Urząd Gminy 
Wińsko

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 Wińsko 98

Razem 98
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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.280.2018.HS
Urząd Gminj 
Wisznia Mała

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 Wisznia Mała 121

Razem 121
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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.280.2018.HS
Urząd Gminy 
Zagrodno

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 Zagrodno 55

Razem 55
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone są 

na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.280.2018.HS
Urząd Gminy 
Zawonia

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 Zawonia 31

Razem 31
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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.280.2018.HS
Urząd Gminy 
Zgorzelec

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 Zgorzelec 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 

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.

Z Up. I*/''



'ii
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.280.2018.HS
Urząd Gminy 
Złotoryja

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 Złotoryja 52

Razem 52
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.

OSKIEGO 

u



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.280.2018.HS
Urząd Gminy 
Żórawina

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 Żórawina 166

Razem 166
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.

Zup.iyojo



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.280.2018.HS
Urząd Gminy 
Żukowice

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 Żukowice 49

Razem 49
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone są 

na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa 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.

Zup


