
FB-BP.3111.623.2018.KR
Urząd Miasta 
Bielawa

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.504.2018.MF.3444 

(ni' wewnętrzny MF130) z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2018 r .

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Bielawa 188 245

Razem 188 245

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone

są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci.

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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 -  MF130.
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FB-BP.3111.623.2018.KR

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2018 r.

Urząd Miasta 
Boguszów Gorce

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.504.2018.MF.3444 

(nr wewnętrzny MF130) z dnia 21 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 85501 2060 Urząd Miasta Boguszów 
Gorce

,26 870

Razem 26 870

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone 

są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci.

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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 -  MF130.
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WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.623.2018.KR
Urząd Miasta 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.504.2018.MF.3444 

(nr wewnętrzny MF130) z dnia 21 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 85501 2060 Urząd Miasta Bolesławiec 184 000

Razem 184 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone
*

są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci.

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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 -  MF130.
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FB-BP.3111.623.2018.KR

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2018 r.

Urząd Miasta 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.504.2018.MF.3444 

(nr wewnętrzny MF130) z dnia 21 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 85501 2060 Urząd Miasta Głogów 330 000

Razem 330 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone 

są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci.

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 

niep ełno sprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. -Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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 -  MF130.
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FB-BP.3111.623.2018.KR
Urząd Miasta 
Jawor

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.504.2018.MF.3444 

(nr wewnętrzny MF130) z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Jawor 417 000

Razem 417 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone 
*

są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci.

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 13.4.1.5. -Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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 -  MF130.
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FB-BP.3111.623.2018.KR

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2018 r.

Urząd Miasta 
Jedlina Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.504.2018.MF.3444 

(nr wewnętrzny MF130) z dnia 21 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 85501 2060 Urząd Miasta Jedlina 
Zdrój

4 740

Razem 4 740

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone
i

są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci.

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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 -  MF130.
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FB-BP.3111.623.2018.KR

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2018 r.

Urząd Miasta 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.504.2018.MF.3444 

(nr wewnętrzny MF130) z dnia 21 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 85501 2060 Urząd Miasta Kamienna 
Góra

135 000

Razem 135 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone 

są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci.

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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 -  MF130.
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FB-BP.3111.623.2018.KR
Urząd Miasta 
Karpacz

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.504.2018.MF.3444 

(nr wewnętrzny MF130) z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Karpacz 21 950

Razem 21950

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone

są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci.

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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 -  MF130.
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FB-BP.3111.623.2018.KR
Urząd Miasta 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.504.2018.MF.3444 

(nr wewnętrzny MF130) z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Kłodzko 200 000

Razem 200 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone 

są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci.

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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 -  MF130.
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FB-BP.3111.623.2018.KR

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2018 r.

Urząd Miasta 
Kowary

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.504.2018.MF.3444 

(nr wewnętrzny MF130) z dnia 21 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 85501 2060 Urząd Miasta Kowary 49 500

Razem 49 500

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone 

są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci.

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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 -  MF130.

Zup. WOJEWODY I 3ŚLĄSKIEGO

m w W (LCelincrMarzena Dziedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.623.2018.KR
Urząd Miasta 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.504.2018.MF.3444 

(nr wewnętrzny MF130) z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Lubań 96 000

Razem 96 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone
i

były na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

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 13.4.1.5.- Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEV\ppY DCHijÔ LĄSKIEGO

Celina Marzena Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Buażetu



FB-BP.3111.623.2018.KR

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wroclaw, dnia 13 listopada 2018 r.

Urząd Miasta 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.504.2018.MF.3444 

(nr wewnętrzny MF130) z dnia 21 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 85501 2060 Urząd Miasta Lubin 203 000

Razem 203 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone 

są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci.

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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 -  MF130.

2 up, WOJI LNÓŚLĄSKIEGO

CelinäMarzena Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.623.2018.KR

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2018 r.

Urząd Miasta 
Nowa Ruda

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.504.2018.MF.3444 

(nr wewnętrzny MF130) z dnia 21 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Nowa Ruda 58 615

Razem 58 615

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone 

były na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

IZup. WOJEWODY DOLÍ

/

Celina i M zerw l hiedziak
DYREKTOR WY 5ZIAŁU

Finansów i Bu lżetu

'ŚLĄSKIEGO



FB-BP.3111.623.2018.KR

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2018 r.

Urząd Miasta 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.504.2018.MF.3444 

(nr wewnętrzny MF130) z dnia 21 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Oleśnica 81 000

Razem 81 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone 

były na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

2 up. WOJEWODY. DOLI)ibśl]\,
/h/Vfi nA i, u '

Celina ¿b  U  M i  a
WafZena fyziedziak 

d y re k to r WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu

SKIEGO



FB-BP.3111.623.2018.KR
Urząd Miasta 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.504.2018.MF.3444 

(nr wewnętrzny MF130) z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada‘2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Oława 369 000

Razem 369 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone

są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci.

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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 -  MF130.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i BOdżetu



FB-BP.3111.623.2018.KR

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2018 r.

Urząd Miasta 
Piechowice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.504.2018.MF.3444 

(nr wewnętrzny MF130) z dnia 21 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 85501 2060 Urząd Miasta Piechowice 5 000

Razem 5 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone 

są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci.

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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 -  MF130.

2 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
m i d m

Celina Marzena Dziedziak 
D Y R E K T O R  W Y D Z y iu  

Finansów i Budże



FB-BP.3111.623.2018.KR
Urząd Miasta 
Piława Górna

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.504.2018.MF.3444 

(nr wewnętrzny MF130) z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2018 r .

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Piława 
Górna

13 300

Razem 13 300

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone 

są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci.

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 

niep ełno sprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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 -  MF130.

2 up. WOJEWODY DOyNO$L4SKIEGO

Celina 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.623.2018.KR

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2018 r.

Urząd Miasta 
Polanica Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.504.2018.MF.3444 

(nr wewnętrzny MF130) z dnia 21 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 85501 2060 Urząd Miasta Polanica 
Zdrój

32 000

Razem 32 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone 

są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci.

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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 -  MF130.

Żup. WOJE SKIEGO

Celina Marzena Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Buc
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Urząd Miasta 
Szczawno Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.504.2018.MF.3444 

(nr wewnętrzny MF130) z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Szczawno 
Zdrój

19 000

Razem 19 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone 

były na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. « w n y w  d o l s k i e g o

k
d y r ek t o r  w ydziału

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.623.2018.KR
Urząd Miasta 
Szklarska Poręba

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.504.2018.MF.3444 

(nr wewnętrzny MF130) z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Szklarska 
Poręba

70 000

Razem 70 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone 

są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci.

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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 -  MF130.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina ¿ h u ,
DYREKTOR WY )ZIAŁU 

Finansów i Bih lżetu



FB-BP.3111.623.2018.KR
Urząd Miasta 
Świebodzice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.504.2018.MF.3444 

(nr wewnętrzny MF130) z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Świebodzice 6 000

Razem 6 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone
1

są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci.

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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 -  MF130.

2 up. WOJEWODY DOĆM^LASKIEGO

mh^bziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu
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Urząd Miasta 
Świeradów Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.504.2018.MF.3444 

(nr wewnętrzny MF130) z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Świeradów 
Zdrój

26 000

Razem 26 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone 

były na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

2 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina •mar^rm Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.623.2018.KR
Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.504.2018.MF.3444 

(nr wewnętrzny MF130) z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Wałbrzych 434 000

Razem 434 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone 

są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci.

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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 -  MF130.
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Urząd Miasta 
Wojcieszów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.504.2018.MF.3444 

(nr wewnętrzny MF130) z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Wojcieszów 16 000

Razem 16 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone 

były na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w Wychowywaniu dzieci.

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2018 r.

Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.504.2018.MF.3444 

(nr wewnętrzny MF130) z dnia 21 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Wrocław 2 000 000

Razem 2 000 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone
F

były na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2018 r.

Urząd Miasta 
Zawidów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.504.2018.MF.3444 

(nr wewnętrzny M F 130) z dnia 21 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 85501 2060 Urząd Miasta Zawidów 45 500

Razem 45 500

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone
•ł

są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci.

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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 -  MF130.
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WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2018 r.

Urząd Miasta 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.504.2018.MF.3444 

(nr wewnętrzny MF130) z dnia 21 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Zgorzelec 79 100

Razem 79100

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone
4

były na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2018 r.

Urząd Miasta 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.504.2018.MF.3444 

(nr wewnętrzny MF130) z dnia 21 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 85501 2060 Urząd Miasta Złotoryja 261 000

Razem 261 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone 

są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci.

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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 -  MF130.
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