
FB-BP.3111.636.2018.KR
Urząd Gminy 
Łagiewniki

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

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Łagiewniki 163

Razem 163

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

są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF012.

Z up. WOJEWODY DOL

Celina M arzena &Ą{ łziak
DYREKTOR WYDZ^ LU

Finansów i Budże

KIEGO



FB-BP.3111.636.2018.KR
Urząd Gminy 
Malczyce

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

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Malczyce 148

Razem 148

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

są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF012.

Z up. WOJEWODY DOLNpŚy\SKIEGO

CelinctMdfZena fiztździak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.636.2018.KR

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2018 r.

Urząd Gminy 
Marcinowice

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

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy 
Marcinowice

158

Razem 158

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

są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełno sprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF012.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M arzena D ftid z ia k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżatu



FB-BP.3111.636.2018.KR
Urząd Gminy 
Marciszów

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

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Marciszów 117

Razem 117

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

są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF012.

Z up WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M a r e n a  D ped zia k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.636.2018.KR
Urząd Gminy 
Męcinka

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

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Męcinka 164

Razem 164

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

są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF012.



FB-BP.3111.636.2018.KR
Urząd Gminy 
Mietków

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

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Mietków 93

Razem 93

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

są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF012.

Z up. WOJEWpDY DpLNj0§'|ĄSKlEGO

Celina M an erm t^ /edziak  
DYREKTOR W YDZIAŁU  

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.636.2018.KR
Urząd Gminy 
Miękinia

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

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Miękinia 626

Razem 626

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

są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF012.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena D^iedziak 
DYREKTOR W YDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.636.2018.KR

Wrocław, dnia 14 listopada 2018 r.

Urząd Gminy 
Miłkowice

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

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Miłkowice 204

Razem 204

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

są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF012.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M arzena D żiedziak
DYREKTOR WYDŹłAŁU

Finansów i Budżetu



FB'-BP.3111.636.2018.KR
Urząd Gminy 
Mściwojów

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

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2018 r .

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Mściwojów 69

Razem 69

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

są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF012.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

Celina Marzena D u dziak
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.636.2018.KR
Urząd Gminy 
Mysłakowice

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

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2018 r .

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy 
Mysłakowice

259

Razem 259

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

są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF012.

Z  up. wojewody dolnośląskiego

Celina M iń em
DYREKTOR W YDąfAŁU  

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.636.2018.KR
Urząd Gminy 
Niechlów

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

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Niechlów 261

Razem 261

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

są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF012.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Mttf^kkd Dzifilziak 
DYREKTOR W YDZIAŁU  

Finansów i BudżeiiK



FB-BP.3111.636.2018.KR
Urząd Gminy 
Nowa Ruda

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

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Nowa Ruda 296

Razem 296

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

są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF012.

Z up. WOJEWODĄ DOLfpŚ^ŚWEGO

Celina Marzena Ói&dziak 
DYREKTOR W YDZIAŁU  

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.636.2018.KR
Urząd Gminy 
Oleśnica

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

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Oleśnica 405

Razem 405

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

są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF012.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M arzena Ó ^eŚziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.636.2018.KR
Urząd Gminy 
Oława

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

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Oława 536

Razem 536

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

są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF012.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Dziediiak
DYREKTOR W Y D p A Ł U  

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.636.2018.KR
Urząd Gminy 
Osiecznica

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

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Osiecznica 159

Razem 159

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

są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF012.

: up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M arzena y Ł d iia k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżeftj



FB-BP.3111.636.2018.KR
Urząd Gminy 
Paszowice

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

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Paszowice 67

Razem 67

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

są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF012.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina 
DYREKTOR W YDZIAŁU  

Finansów i Sudżefoi



FB-BP.3111.636.2018.KR
Urząd Gminy 
Pęcław

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

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Pęcław 130

Razem 130

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

są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF012.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina 
DYREKTOR W YDZIAŁU  

Finansów i Budżeta



FB-BP.3111.636.2018.KR
Urząd Gminy 
Pielgrzymka

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

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Pielgrzymka 66

Razem 66

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

są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF012.

Z up. WÖJEWQDY DOLNOŚLĄSKIEGO

CelinJ
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i 8 udż£



FB-BP.3111.636.2018.KR
Urząd Gminy 
Platerówka

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

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Platerówka 67

Razem 67

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

są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF012.

Z up. WOJEWOpy DOLNO$U§KlEGO

Celina h iw J S k m J d k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu\



FB-BP.3111.636.2018.KR
Urząd Gminy 
Podgórzyn

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

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Podgórzyn 212

Razem 212

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

są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF012.

Z up. WOJEW0RY POLNO^AS KIEGO
(\D{
Man 

DYREKTOR WYD2
Celina Marzena BMidziak



FB-BP.3111.636.2Q18.KR
Urząd Gminy 
Przeworno

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

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Przeworno 147

Razem 147

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

są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF012.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celind 
DYREKTOR W YiiZ IA ŁU  

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.636.2018.KR
Urząd Gminy 
Radwanice

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

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Radwanice 103

Razem 103

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

są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF012.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina I ^ ^ z S w H jłe d z ia k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.636.2018.KR
Urząd Gminy 
Rudna

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

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Rudna 220

Razem 220

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

są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF012.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M a n łifa W z(4 dćiak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Fm&nsow i Budżeki



FB-BP.3111.636.2018.KR
Urząd Gminy 
Ruja

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

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2018 r .

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Ruja 141

Razem 141

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

są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF012.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
A O i /5 jrJ (  j  

Celina Marzzna&zićclziak 
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.636.2018.KR
Urząd Gminy 
Siekierczyn

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

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Siekierczyn 144

Razem 144

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

są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF012.

Z up. WOJEWOPY DOLNOŚLĄSKIEGO

{\ D Q m u i / .Celina Marzena DĄedziak 
DYREKTOR W YDZIAŁU  

Finansów i Budżety



FB-BP.3111.636.2018.KR
Urząd Gminy 
Stara Kamienica

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

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Stara 
Kamienica

214

Razem 214

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

są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF012.

Z up. WOJEWOpY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina '¿dziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP .3111.636.2018.KR
Urząd Gminy 
Stare Bogaczowice

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

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Stare 
Bogaczowice

86

Razem 86

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

są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF012.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina MarzencuDmedziak 
DYREKTOR W YDZIAŁU  

Finansów i Budżełu



FB-BP.3111.636.2018.KR
Urząd Gminy 
Stoszowice

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

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Stoszowice 163

Razem 163

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

są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF012.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina MŁridna Dzićdziak 
DYREKTOR W YDZIAŁU  

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.636.2018.KR
Urząd Gminy 
Sulików

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

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Sulików 190

Razem 190

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

są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF012.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Mhf&na Dzksdziak 
DYREKTOR W YDZ|AŁU  

Finansów i Budżetu



•'S

FB-BP.3111.636.2018.KR
Urząd Gminy 
Świdnica

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

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Świdnica 545

Razem 545

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

są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF012.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celinamarzeńk Bzfedziak 
DYREKTOR W YDZIAŁU  

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.636.2018.KR
Urząd Gminy 
Udanin

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

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Udanin 186

Razem 186

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

są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF012.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina A 
DYREKTOR WYDZIAŁU  

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.636.2018.KR
Urząd Gminy 
Walim

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

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Walim 248

Razem 248

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

są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF012.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
/ "A  i ' /  )f  n A j O s Ł . /  J

Celina MŁłt&naBziadyiak 
DYREKTOR W Y D ^A ŁU  

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.636.2018.KR
Urząd Gminy 
Warta Bolesławiecka

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

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Warta 
Bolesławiecka

134

Razem 134

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

są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF012.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Mamma Dfyydziak 
DYREKTOR W YDZIAŁU  

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.636.2018.KR
Urząd Gminy 
Wądroże Wielkie

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

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Wądroże 
Wielkie

305

Razem 305

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

są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF012.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina WarzenaDziedziak 
DYREKTOR W YDZIAŁU  

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.636.2018.KR
U rząd  Gminy 
Wińsko

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

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Wińsko 353

Razem 353

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

są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF012.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena Óiiidziak  
DYREKTOR W YDZIAŁU  

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.636.2018.KR
Urząd Gminy 
Wisznia Mała

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

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Wisznia 
Mała

265

Razem 265

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

są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF012.

Z up. WOJEWODY, DOLNOŚLĄSKIEGO
( J j O l M y k  /

Celina Marzena Dzfedktak 
DYREKTOR W Y D Z IE L I 

Finansów i Budżetu \



FB-BP.3111.636.2018.KR
Urząd Gminy 
Zagrodno

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

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Zagrodno 120

Razem 120

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

są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF012.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

CeliriidJMę&ma D udziak  
DYREKTOR W YDZIAŁU  

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.636.2018.KR
Urząd Gminy 
Zawonia

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

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

'ii
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Zawonia 132

Razem 132

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

są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF012.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina iMóftćna Dz&dziak 
DYREKTOR W YDZIAŁU  

Finansów i Budżdiu



FB-BP.3111.636.2018.KR
Urząd Gminy 
Zgorzelec

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

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Zgorzelec 157

Razem 157

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

są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF012.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M arzeńd tyztedziak 
DYREKTOR W YDZIAŁU  

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.636.2018.KR
Urząd Gminy 
Złotoryja

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

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Złotoryja 168

Razem 168

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

są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF012.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celinalrfanenii fińedziak  
DYREKTOR W YDZIAŁU  

Finansów i B u fe tu



FB-BP.3111.636.2018.KR
Urząd Gminy 
Żórawina

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

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Żórawina 319

Razem 319

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

są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF012.

Z up. WOJEWODY DOLNO$LĄ$KIEGO

Celina Marzena Dziedziak 
DYREKTOR W YDZIAŁU  

Finansów i Budżetij



FB-BP.3111.636.2018.KR
Urząd Gminy 
Żukowice

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

(nr wewnętrzny MF012) z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Żukowice 90

Razem 90

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

są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełno sprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF012.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
y/*'v i /

Celina Marzena DzteŚziak 
DYREKTOR WYDŻ{AŁU  

Finansów i Budżetu


