
FB-BP.3111.636.2018.KR
Urząd Gminy 
Bolesławiec

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, Ze zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2018 r .

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Bolesławiec 351

Razem 351

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.
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FB-BP.3111.636.2018.KR
Urząd Gminy 
Borów

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)

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Borów 155

Razem 155

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.
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FB-BP.3111.636.2018.KR
Urząd Gminy 
Chojnów

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)

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2018 r.

* Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Chojnów 316

Razem 316

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.
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FB-BP.3111.636.2018.KR
Urząd Gminy 
Ciepłowody

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 Jednostką samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Ciepłowody 77

Razem 77

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.
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FB-BP.3111.63 6.2018.KR
Urząd Gminy 
Cieszków

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 Cieszków 149

Razem 149

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.
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FB-BP.3111.636.2018.KR

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2018 r.

Urząd Gminy 
Czarny Bór

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 Parągraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Czarny Bór 237

Razem 237

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.
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FB-BP.3111.636.2018.KR
Urząd Gminy 
Czernica

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 Czernica 640

Razem 640

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.
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FB-BP.3111.636.2018, KR
Urząd Gminy 
Długołęka

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.

D ział1 Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Długołęka 1 189

Razem 1 189

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.
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FB-BP.3111.636.2018.KR
Urząd Gminy 
Dobromierz

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 Dobromierz 95

Razem 95

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.
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FB-BP.3111.636.2018.KR
Urząd Gminy 
Dobroszyce

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 Dobroszyce 390

Razem 390

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.
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WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.636.2018.KR

Wrocław, dnia 14 listopada 2018 r.

Urząd Gminy 
Domaniów

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 Domaniów 245

Razem 245

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 DOUyOŚ^SKiEGo
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FB-BP.3111.636.2018.KR
Urząd Gminy 
Dziadowa Kłoda

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 Dziadowa 
Kłoda

131

Razem 131

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 Dzieiśfak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.636.2018.KR
Urząd Gminy 
Dzierżoniów

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 Dzierżoniów 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.

2 up
W0JEVV? ° Y DOł-NOŚLĄSKIEG°

Ceł!™ M ,? zena Ą ed zia k
d y r e k t o r  w y d ż j a ł u

Finansów i Budżekj



FB-BP.3111.636.2018.KR
Urząd Gminy 
Gaworzyce

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 Gaworzyce 196

Razem 196

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.

2 up- m jE W ?W  POLAŃSKIEGO

^ n e n a  Uziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Bud)



FB-BP.3111.636.2018.KR

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2018 r.

Urząd Gminy 
Głogów

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 Głogów 309

Razem 309

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. WOJ^DYDOLMSpLASKIEGO

C^ t i M M D & e d Ziak 
d y r e k t o r  ^ d z ia ł u
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FB-BP.3111.636.2018.KR
Urząd Gminy 
Grębocice

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 Grębocice 205

Razem 205

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. WOJEWQDY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M arzenat^i/dziak
DYREKTOR WYdziAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.636.2018.KR
Urząd Gminy 
Gromadka

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 Gromadka 142

Razem 142

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. WOJEy^pY DÓlNOŚy\SKIEGO

Celina Marzena Dńedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.636.2018.KR
Urząd Gminy 
Janowice 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 Janowice 
Wielkie

119

Razem 119

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 DOLNÓŚljĄSKiEGO

Celina Marzena Efziedziak
DYREKTOR W Y P A Ł U

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.636.2018.KR
Urząd Gminy 
Jemielno

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 Jemielno 310

Razem 310

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
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FB-BP.3111.636.2018.KR
Urząd Gminy 
Jerzmanowa

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 Jerzmanowa 219

Razem 219

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^ÓŚLASKiEGO 

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

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.636.2018.KR

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2018 r.

Urząd Gminy 
Jeżów Sudecki

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 Jeżów 
Sudecki

205

Razem 205

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 PQLN0 ŚlAsK!EGO

Celina Marzena D^iedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.636.2018.KR
Urząd Gminy 
Jordanów Śląski

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 Jordanów 
Śląski

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.

Zup
-W JE^ g ^ t e ^ K I E G O
Celina Marzena D kedziak

d y r e k t o r w y d z Włu
Finansów i BudżetA



FB-BP.3111.636.2018.KR
Urząd Gminy 
Kamieniec Ząbkowicki

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 Kamieniec 
Ząbkowicki

177

Razem 177

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.

^ P * W j ^ p y ^ ^ SKIEG0

Finansów i BudWu



FB-BP.3111.636.2018.KR
Urząd Gminy 
Kamienna Góra

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 Kamienna 
Góra

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.

Zup WOJEWODY dolnośląskiego

Celina Marzend Dziedziak
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 
Kłodzko

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 Kłodzko 381

Razem 381

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.

Celina Marzena Dziedziak  
DYREKTOR WYBZIAŁU



FB-BP.3111.636.2018.KR
Urząd Gminy 
Kobierzyce

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 Kobierzyce 933

Razem 933

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- WO^WODY D O L N O ^ K IE G O

Cel™ * Marzena DZ% h iak
DYREKTOR WYDZft&ŁU

Finansów i Budżstu



FB-BP.3111.636.2018.KR
Urząd Gminy 
Kondratowice

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, Ze 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 
Kondratowice

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. W O jg y T O ||o ^ L Ą S K IE G O

Celina Marzenc^bziedziak
DYREKTOR W toziAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.63 6.2018.KR
Urząd Gminy 
Kostomłoty

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 Kostomłoty 185

Razem 185

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.

Zup
■ WOJEWęOYDOLNOŚ^SKlEGO

Cel l'!a Marzena D\iedz iak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżefl



FB-BP.3111.636.2018.KR
Urząd Gminy 
Kotla

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 Kotla 82

Razem 82

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.

Zup
W A ą sk ieg o

CeD Y R ^ n o m % iedziak DYREKTOR WY&2 IAŁU
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.636.2018.KR
Urząd Gminy 
Krośnice

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 Krośnice 281

Razem 281

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 -  MF0I2.

2 m  WOJEWODY DOLNÓŚ^SKIEGO

C D Y R ^ S " a f 2‘e* ialt DYRcKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budż&u



FB-BP.3111.636.2018.KR
Urząd Gminy 
Krotoszyce

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 Krotoszyce 71

Razem 71

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. WCWEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
yJUwdly/f) J

Celina M arzena Óziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Bydżetu



FB-BP.3111.636.2018.KR
Urząd Gminy 
Kunice

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 Kunice 215

Razem 215

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 arzen i thfedziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.636.2018.KR

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2018 r.

Urząd Gminy 
Legnickie Pole

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 Legnickie 
Pole

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.

Z up. WOJEWODY DOLNO^Ł^KIEGO

Celina Marzena Dzjedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.636.2018.KR
Urząd Gminy 
Lewin Kłodzki

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 Lewin 
Kłodzki

60

Razem 60

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 DOLiyCŚiĄSKiEGO

Celina Marzena p&edziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.636.2018.KR
Urząd Gminy 
Lubań

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 Lubań 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.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena ńiŚeiaziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.636.2018.KR
Urząd Gminy 
Lubin

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 Lubin 511

Razem 511

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 'Mkrtsna.DiipŚziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu


