
W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Lubin 197

Razem 197

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

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  M F111.
Z up. W0JEW0PY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy 
Łagiewniki

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Łagiewniki 49

Razem 49

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

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF111.
Z up. WOJEWODYpOLNOŚi-ĄSKIEGO/O p P O L N O ^

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy
Malczyce

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Malczyce 75

Razem 75

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

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF111.
Z up. WOJEWtJPY D ^ ł0 $ t Ą S K IE G 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy 
Marcinowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (ni' wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy 
Marcinowice

101

Razem 101

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

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF111.

Z up. W 0JE^p V t)0p łe ŚLĄ SK lE G 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy
Marciszów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 2017 r.

w  sprawie zmian w budżecie państwa na rok 203 7, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Marciszów 56

Razem 56

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

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF111.

Z up. WOJEWOp^DO^ŚLĄSKlEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy 
Męcinka

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Męcinka 34

Razem 34

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

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 -  Wspieranie rodzin;/,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF111.

Z up. W O J E ^ T D O L N P ^ S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy 
Mietków

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Mietków 16

Razem 16

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

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym 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 

niepełn o sprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF111.

Z up. W O JEW ^DYt)OL^^SKlEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy 
Miękinia

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dziai Rozdział Paragraf Jednostka sam orządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Miękinia 307

Razem 307

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

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  M F llł .

Z up. WOJE^pflY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy 
Miłkowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka sam orządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Miłkowice 56

Razem 56

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

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewał wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF111.
z „pWOJEWOOY DOLNOŚLĄSKIEGO

'Etiyta Sapała
DYREKTOR w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy 
Mściwojów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Mściwojów 49

Razem 49

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

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF111.

Z up. W ^J^O D ^O ŁN O ŚLĄ SK IEG O

*  Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy 
Mysłakowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie państwra na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorząd« 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy 
Mysłakowice

107

Razem 107

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

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym 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 

n iepełno sprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF111.

Z up. W ^ W O D Y ^ W O Ś L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy
Niechlów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Niechlów 36

Razem 36

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

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF111.
Z up. WOJEWp&Y DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy 
Nowa Ruda

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział P aragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Nowa Ruda 22

Razem 22

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

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 -  Wspieranie rodziny,

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

niepełno sprawnym i,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF111.
Z up. W OJEW O^DOLNpŚtĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r .

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

/w złotych /

Dział Rozdział P aragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Oleśnica 61

Razem 61

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

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać rn.in. numer wewnętrzny decyzji -  MFI11.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

^^E d y t& ^a p a ła
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy 
Oława

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 2017 r.

w  sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, Ze zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział P aragraf Jednostka sam orządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Oława 162

Razem

fsl\£>V*“t

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

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po strome dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF111.

Z lip.

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy
Osiecznica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział P aragraf Jednostka samorządu, 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Osiecznica 180

Razem 180

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

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym 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 

niepełn o sprawmy mi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  M F llł .

Z up. W O ^i0O Y^etN O ŚLĄSK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy 
Paszowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2.017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Paszowice 39

Razem 39

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

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym 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. - Wspaicie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF111.
Z up. WO^DOY^NOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy 
Pęcław

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Pęcław 39

Razem 39

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

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF111.
Z up. WOJEWODY DpLNOśj^SK^GO

E dyti Sapali.
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy 
Pielgrzymka

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Pielgrzymka 36

Razem 36

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

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF111.

Z up. W O JEW p B <nQ j^LA SK IEG O

Edyta Sapała
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy 
Podgórzyn

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

/w złotych/

Dziai Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Podgórzyn 22

Razem 22

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

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF111.
z up. w o j e w o ^ b o ln p ^ s k i e g o

Edyta Sapała
DYREKTOR w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy
Przeworno

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Bzial Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Przeworno 41

Razem 41

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

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF111.

Z up. WOJE^O0Y DO^ślĄSKIEGO

Edyta Sapała
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy
Radwanice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2.017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka sam orządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Radwanice 75

Razem 75

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

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 — V/ spieranie, rodziny,

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

niepełno sprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF111.

Z up. WO^DYJ^OŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy 
Rudna

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2.017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Rudna 48

Razem 48

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

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym 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.

Niniejszo zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na. rok 20i 7 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF111.
Z up.

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy 
Ruja

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Ruja 42

Razem 42

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

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 — Wspieranie rodziny,

Podzadanie J 3.4.1. -  Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełno sprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF111.

Z up. W OJ^i00Y D^WOŚŁĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

U rząd Gminy 
Siekierczyn

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka sam orządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Siekierczyn 36

Razem 36

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

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF111.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Idy ta Sapała
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy 
Stara Kamienica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące, zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Stara 
Kamienica

43

Razem 43

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

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 -  Wspieranie rodziny,

Podzadar.ie 13.4.1. -  Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF111.
Z up. W0JEW0P¥*D0LWDŚLASKIEGOJEW^P¥*D0^DSt

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy 
Stare Bogaczowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Stare 
Bogaczowice

49

Razem 49

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

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu, na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF111.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

-  Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy 
Stoszowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział P aragraf Jednostka sam orządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Stoszowice 63

Razem 63

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

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, żc powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tjaule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF111.
Z up. W O JEW pB-T D O ^^Ą SK lEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy 
Sulików

W związku z decyzja Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 2017 r.

v/ sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział P aragraf Jednostka sam orządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Sulików 88

Razem 88

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

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF111.

Z up.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

' DOpłOŚŁĄSKIEGO



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział P aragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Świdnica 183

Razem 183

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

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF111.

Z up. W0JE^9Yt)0^l©ŚLĄSklEG0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



^iprś*
W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy 
Udanin

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka sam orządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Udanin 30

Rażeni 30

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

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF111.

Z up, WOJEWCJDY DOpi0$LĄSKIEGO

Eć/yta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy 
Walim

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Walim 55

Razem 55

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

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF111.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

uyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy
W arta Bolesławiecka

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 2017 r.

w sprawie zmian w  budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział P aragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Warta 
Bolesławiecka

88

Razem 80

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

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF111.
Z up. WOJE^p^B^OŚLĄSKlEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy 
W ądroże Wielkie

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2,017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka sam orządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Wądroże 
Wielkie

125

Razem 125

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

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF111.

Z up. W O JE W ^ n ^ & O L ^ ^ SK lE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy 
Wińsko

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dziai Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Wińsko 97

Razem 97

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

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 — Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 -  Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. — Wsparcie łodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami - 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF111.

Z up. W OJEW ^p^ETOL^LĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy
Wisznia Mała

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Wisznia 
Mała

113

Razem 113

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

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodzin}' wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym 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 zawiadomienie stanowi podstawę dc dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji — MF111.

Z up. W O J E ^ P « ) ^ ^ I - ?\sKIEG0

Edyta Sapała
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



«PljpFś*
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy 
Zagrodno

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Zagrodno 75

Razem 75

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

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF1^LQ vyr EWODY D ; N0ŚI ySKIEGO

Eltfyta'SapdK T
DYREKfOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy 
Zawonia

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dziad Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Zawonia 76

Razem 76

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

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF111.

u^ta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka sam orządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Zgorzelec 229

Razem 229

Powyższe środki pochodzące z rezerw)' celowej (cz. 83, poz, 15) przeznaczone są 

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF111.
Z up. WOJEWODY D0LN0$LĄSKIEG0

^ E d y l a ^ p a ł a  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka sam orządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Złotoryja 228

Razem 2.28

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

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym 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 

niepełn o sprawnymi,

Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF111.
Zup.

Finansów i Budżetu

W0JEW0D^0LN£ŚLĄSKIEG0

Edyta Sapała 
DYREKTOR w y d z ia łu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy
Żórawina

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MF111) z dnia 01 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Żórawina 249

Razem 249

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

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelew/u wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  M F111.

2 up. W O J E W J P ^ O I^ ^ S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Gminy
Żukowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny M F l i l )  z dnia 01 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Gminy Żukowice 55

Razem 55

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

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających 

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym 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 rodzm wielodzietnych.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów/.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu w/skazać rn.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF111.

Z up. WOJEWO^>>0OL t̂Ą5>KIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu


