
FB-BP.3111.543.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Bierutów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.486.2018.MF.3403 

(nr wewnętrzny MF134) z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Bierutów

80 000

Razem 80 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone 

są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

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

dla opiekunów.

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 -  MF134.
Z up. W O JE W O D Y  .D O LN O ŚLĄ SK IEG O



FB-BP.3111.543.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.486.2018.MF.3403 

(nr wewnętrzny MF134) z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

170 000

Razem 170 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone 

są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

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

dla opiekunów.

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 -  MF134.



FB-BP.3111.543.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.486.2018.MF.3403 

(nr wewnętrzny MF134) z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

40 000

Razem 40 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone 

są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

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

dla opiekunów.

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 -  MF134.



FB-BP.3111.543.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.486.2018.MF.3403 

(nr wewnętrzny MF134) z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 października 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

110 000

Razem 110 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone 

są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

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

dla opiekunów.

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 -  MF134.



FB-BP.3111.543.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Głuszyca

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.486.2018.MF.3403 

(nr wewnętrzny MF134) z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Głuszyca

80 900

Razem 80 900

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone 

są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

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

dla opiekunów.

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 — MF134.
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FB-BP.3111.543.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.486.2018.MF.3403 

(nr wewnętrzny MF134) z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Góra

560 000

Razem 560 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone 

są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

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

dla opiekunów.

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 -  MF134.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 października 2018 r. 

FB-BP.3111.543.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.486.2018.MF.3403 

(nr wewnętrzny MF134) z dnia 19 września 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 85502 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski

100 000

Razem 100 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone 

są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

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

dla opiekunów.

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 -  MF134.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



FB-BP.3111.543.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Jelcz-Laskowice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.486.2018.MF.3403 

(nr wewnętrzny MF134) z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Jelcz-Laskowice

804 730

Razem 804 730

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone 

są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

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

dla opiekunów.

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 -  MF134.



FB-BP.3111.543.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Leśna

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.486.2018.MF.3403 

(nr wewnętrzny MF134) z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Leśna

80 000

Razem 80 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone 

są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

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

dla opiekunów.

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 -  MF134.

Z up. WOJEWODY DOI NfiĆl ;<?!/!



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 października 2018 r.

FB-BP.3111.543.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.486.2018.MF.3403 

(nr wewnętrzny MF134) z dnia 19 września 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 85502 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka

150 000

Razem 150 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone 

są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

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

dla opiekunów.

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 -  MF134.
Z up. W0JEWGJY DOLK JSL̂ SiCIEGU



FB-BP.3111.543.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.486.2018.MF.3403 

(nr wewnętrzny MF134) z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 października 2018 r .

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

61 000

Razem 61 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone 

są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

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

dla opiekunów.

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 — MF134.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



FB-BP.3111.543.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Mieroszów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.486.2018.MF.3403 

(nr wewnętrzny MF134) z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 października 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Mieroszów

45 000

Razem 45 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone 

są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

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

dla opiekunów.

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 -  MF134.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 października 2018 r.

FB-BP.3111.543.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Międzybórz

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.486.2018.MF.3403 

(nr wewnętrzny MF134) z dnia 19 września 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 85502 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Międzybórz

27 300

Razem 27 300

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone 

są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

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

dla opiekunów.

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 -  MF134.
Z up. WOJEWCpY _D^L£2Ś L atSKIEGQ



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 października 2018 r.

FB-BP.3111.543.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Mirsk

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.486.2018.MF. 3403 

(nr wewnętrzny MF134) z dnia 19 września 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 85502 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Mirsk

134 000

Razem 134 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone 

są na realizację świadczeń rod/innych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

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

dla opiekunów.

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 -  MF134.

Finansów i uu iiiuo j



FB-BP.3111.543.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Niemcza

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.486.2018.MF.3403 

(nr wewnętrzny MF134) z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Niemcza

75 000

Razem 75 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone 

są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

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

dla opiekunów.

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 -  MF134.



FB-BP.3111.543.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Olszyna

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.486.2018.MF.3403 

(nr wewnętrzny MF134) z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Olszyna

505 000

Razem 505 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone 

są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

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

dla opiekunów.

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 -  MF134.



FB-BP.3111.543.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Polkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.486.2018.MF.3403 

(nr wewnętrzny MF134) z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Polkowice

220 000

Razem 220 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone 

są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

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

dla opiekunów.

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 -  MF134. . v  -
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FB-BP.3111.543.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.486.2018.MF.3403 

(nr wewnętrzny MF134) z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

170 000

Razem 170 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone 

są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

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

dla opiekunów.

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 -  MF134.
Z up. W O JEW O ^E Ln & Ą S iilEG O



FB-BP.3111.543.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Prusice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.486.2018.MF.3403 

(nr wewnętrzny MF134) z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Prusice

240 000

Razem 240 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone 

są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

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

dla opiekunów.

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 -  MF134.
z up. woj ewo 3Y d:l;;oćlvskie60



FB-BP.3111.543.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Siechnice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.486.2018.MF.3403 

(nr wewnętrzny MF134) z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Siechnice

113 100

Razem 113 100

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone 

są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

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

dla opiekunów.

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 -  MF134.
z up. W 0 J E W Q ^ f : i ^ : ^ 1 i E G 0



FB-BP.3111.543.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Sobótka

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.486.2018.MF.3403 

(nr wewnętrzny MF134) z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

V/OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 października 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Sobótka

53 000

Razem 53 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone 

są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

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

dla opiekunów.

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 -  MF134.



FB-BP.3111.543.2018.KR

W OJEW ODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 17 października 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Stronie Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.486.2018.MF.3403 

(nr wewnętrzny MF134) z dnia 19 września 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 85502 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Stronie Śląskie

115 000

Razem 115 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone 

są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

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

dla opiekunów.

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 -  MF134.
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FB-BP.3111.543.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Strzegom

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.486.2018.MF.3403 

(ni wewnętrzny MF134) z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Strzegom

278 085

Razem 278 085

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone 

są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

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

dla opiekunów.

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 -  MF134.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 października 2018 r.

FB-BP.3111.543.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.486.2018.MF.3403 

(nr wewnętrzny MF134) z dnia 19 września 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 85502 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin

140 000

Razem 140 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone 

są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

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

dla opiekunów.

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 -  MF134.
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FB-BP.3111.543.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Syców

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.486.2018.MF.3403 

(nr wewnętrzny MF134) z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Syców

450 000

Razem 450 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone 

są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

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

dla opiekunów.

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 -  MF134.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 października 2018 r.

FB-BP.3111.543.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.486.2018.MF.3403 

(nr wewnętrzny MF134) z dnia 19 września 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 85502 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

215 000

Razem 215 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone 

są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

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

dla opiekunów.

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 -  MF134.
Z up. WOJEWODy D°L?K!ŚL^!<IEG0
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FB-BP.3111.543.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Ścinawa

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.486.2018.MF.3403 

(nr wewnętrzny MF134) z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Ścinawa

211 500

Razem 211500

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone 

są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

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

dla opiekunów.

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 -  MF134.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 października 2018 r.

FB-BP.3111.543.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.486.2018.MF.3403 

(nr wewnętrzny MF134) z dnia 19 września 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 85502 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

400 000

Razem 400 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone 

są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

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

dla opiekunów.

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 -  MF134.



FB-BP.3111.543.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.486.2018.MF.3403 

(nr wewnętrzny MF134) z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa

270 000

Razem 270 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone 

są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

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

dla opiekunów.

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 -  MF134.
Z up. WOJEWpdY D0Li JQ$Ł^!<IEG0 

z '
iEdyt7 C -p  i ła  

DYREKTOR 
Finansów  i B UuZ^lU



FB-BP.3111.543.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
T rzebnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.486.2018.MF.3403 

(nr wewnętrzny MF134) z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 października 2018 r .

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

260 000

Razem 260 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone 

są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

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

dla opiekunów.

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 -  MF134.
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FB-BP.3111.543.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.486.2018.MF.3403 

(nr wewnętrzny MF134) z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

568 655

Razem 568 655

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone 

są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

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

dla opiekunów.

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 -  MF134.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 października 2018 r.

FB-BP.3111.543.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Wleń

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.486.2018.MF.3403 

(nr wewnętrzny MF134) z dnia 19 września 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 85502 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Wleń

95 000

Razem 95 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone 

są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

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

dla opiekunów.

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 -  MF134.



FB-BP.3111.543.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.486.2018.MF.3403 

(nr wewnętrzny MF134) z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

100 000

Razem 100 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone 

są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

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

dla opiekunów.

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 -  MF134.
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FB-BP.3111.543.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.486.2018.MF.3403 

(nr wewnętrzny MF134) z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 października 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

354 000

Razem 354 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone 

są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

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

dla opiekunów.

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 -  MF134.
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FB-BP.3111.543.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Ziębice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.486.2018.MF.3403 

(nr wewnętrzny MF134) z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Ziębice

80 000

Razem 80 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone 

są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

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

dla opiekunów.

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 -  MF134.
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FB-BP.3111.543.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Złoty Stok

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.486.2018.MF.3403 

(nr wewnętrzny MF134) z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 października 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Złoty Stok

25 000

Razem 25 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone 

są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

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

dla opiekunów.

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 — MF134.
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FB-BP.3111.543.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.486.2018.MF.3403 

(nr wewnętrzny MF134) z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 października 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

50 000

Razem 50 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone 

są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

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

dla opiekunów.

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 -  MF134.


