
FB-BP.3111.608.2018.KR
Urząd Miasta 
Bielawa

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 9 listopada 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85502 2010 Urząd Miasta Bielawa 70 000

Razem 70 000

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.

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 -  M F134.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Cel fyićdziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.608.2018.KR

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 listopada 2018 r.

Urząd Miasta 
Boguszów Gorce

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

852 85502 2010 Urząd Miasta Boguszów 
Gorce

150 444

Razem 150 444

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.

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 -  M F134.

Z up WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celirdfyłi
DYREKTOR 

Finansów i



FB-BP.3111.608.2018.KR
Urząd Miasta 
Chojnów

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)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 listopada 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85502 2010 Urząd Miasta Chojnów 52 000

Razem 52 000

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

były 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.

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 rodzimie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



FB-BP.3111.608.2018.KR
Urząd Miasta 
Głogów

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)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 listopada 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85502 2010 Urząd Miasta Głogów 190 000

Razem 190 000

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

były 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.

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.

Zup. Y DOLNOŚLĄSKIEGO

GelindWilĄjtruj tjziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.608.2018.KR
Urząd Miasta 
Jedlina Zdrój

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:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 listopada 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85502 2010 Urząd Miasta Jedlina 
Zdrój

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.

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.3111.608.2018.KR
Urząd Miasta 
Kamienna 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:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 listopada 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85502 2010 Urząd Miasta Kamienna 
Góra

35 000

Razem 35 000

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

były 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.

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.



FB-BP.3111.608.2018.KR

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 9 listopada 2018 r.

Urząd Miasta 
Karpacz

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

(nr wewnętrzny M F134) 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 zmniejszenia

852 85502 2010 Urząd Miasta Karpacz 180

Razem 180

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

były 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.

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.

Zup. WOJEWQOY 

Celina Aiú t

3KIEGO
/

na Utiedzjak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu',



FB-BP.3111.608.2018.KR

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 9 listopada 2018 r.

Urząd Miasta 
Kłodzko

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

852 85502 2010 Urząd Miasta Kłodzko 105 000

Razem 105 000

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.

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.

2 up. WOJEWODY

J ä
DYREKTOR W/DZ 

Finansów i Budżi



FB-BP.3111.608.2018.KR

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 9 listopada 2018 r.

Urząd Miasta 
Kowary

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

852 85502 2010 Urząd Miasta Kowary 50 000

Razem 50 000

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

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.

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.

Zup. WO, Y DOLNOŚLĄSKIEGOI /Vv/i / u /
C e lin m ^ m /e d z ia k

DYREKTOR W D Z liu
Finansów i I



FB-BP.3111.608.2018.KR
Urząd Miasta 
Legnica

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:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 listopada 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85502 2010 Urząd Miasta Legnica 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.

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.3111.608.2018.KR

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 9 listopada 2018 r.

Urząd Miasta 
Lubin

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

852 85502 2010 Urząd Miasta Lubin 515 000

Razem 515 000

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.

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

Celti 
DYREKTOR 

Finansów i



FB-BP.3111.608.2018.KR
Urząd Miasta 
Nowa Ruda

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:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 listopada 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85502 2010 Urząd Miasta Nowa Ruda 371 000

Razem 371 000

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

były 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.

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.

Z up. WOJEWODY DOINOŚLĄSI 

Celina Marzena D^Udzu
d y r e k t o r  w yd zia łu

Flnan»6w i Budżetu,



FB-BP.3111.608.2018.KR
Urząd Miasta 
Oleśnica

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)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 listopada 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85502 2010 Urząd Miasta Oleśnica 205 000

Razem 205 000

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

były 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.

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.

Celina Marzena D uedziM  i
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Flnantów i Budź«

/



FB-BP.3111.608.2018.KR

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 9 listopada 2018 r.

Urząd Miasta 
Oława

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 zmniejszenia

852 85502 2010 Urząd Miasta Oława 100 000

Razem 100 000

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

były 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.

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.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celin£\ S ł i w Ą u d z i a k  , 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.608.2018.KR
Urząd Miasta 
Piechowice

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)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 listopada 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85502 2010 Urząd Miasta Piechowice 40 000

Razem 40 000

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

były 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.

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.

z  up WOJEWODY C0U,0SL^ Kie<3CI

Celina i w M  M M u *  ,
d y r e k t o r  w y d zia łu

Finansów i Budżetu .



FB-BP.3111.608.2018.KR
Urząd Miasta 
Pieszyce

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:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 listopada 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85502 2010 Urząd Miasta Pieszyce 104 000

Razem 104 000

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

były 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.

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.

Z up. WOJCWJDY DOŁNOSî SKIEGO

Celina Marzena Dmedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.608.2018.KR
Urząd Miasta 
Polanica Zdrój

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)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 listopada 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85502 2010 Urząd Miasta Polanica 
Zdrój

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.

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.

Zup.

d y r e k t o r
Finansów i



FB-BP.3111.608.2018.KR
Urząd Miasta 
Szczawno Zdrój

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)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 listopada 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85502 2010 Urząd Miasta Szczawno 
Zdrój

88 000

Razem 88 000

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.

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

Celina M g^ h a  Dzfedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.608.2018.KR
Urząd Miasta 
Szklarska Poręba

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:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 listopada 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85502 2010 Urząd Miasta Szklarska 
Poręba

30 000

Razem 30 000

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

były 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.

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.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

DYREKTOR WYDŻtĄŁU 
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.608.2018.KR
Urząd Miasta 
Świebodzice

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)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 listopada 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85502 2010 Urząd Miasta Świebodzice 40 600

Razem 40 600

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

były 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.

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.

Z up. WOJEWOOY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.608.2018.KR
Urząd Miasta 
Wrocław

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:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 listopada 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85502 2010 Urząd Miasta Wrocław 500 000

Razem 500 000

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

były 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.

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.

Z up. WOJEWOPY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Mbriśna Dziędziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu ,



FB-BP.3111.608.2018.KR
Urząd Miasta 
Zawidów

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)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 listopada 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85502 2010 Urząd Miasta Zawidów 10 000

Razem 10 000

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

były 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.

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.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena Óifedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu
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FB-BP.3111.608.2018.KR
Urząd Miasta 
Zgorzelec

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:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 listopada 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85502 2010 Urząd Miasta Zgorzelec 30 499

Razem 30 499

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

były 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.

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.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
i\J U /

Celina Mttrzena Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu


