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

FB-BP.3111.546.2017.KR. 

Urząd Miasta 
Bielawa

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 Miasta Bielawa 221

Razem 221

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

Z up. WOJEW^^BOL^UĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



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

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Miasta 
Boguszów Gorce

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 Miasta Boguszów 
Gorce

282

Razem 282

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. WOJEWO^petN^l^SKiEGO

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 Miasta 
Bolesiawiec

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 Miasta Bolesławiec 268

Razem 268

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.

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu

WOJEWODY DpJ*N0ŚLĄSKIEJ30

\^%<snnn}nEdyta Sapała



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

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Miasta
Chojnów

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 Miasta Chojnów 89

Razem 89

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,

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

ni epełno 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 przelewał wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF111.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta,
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



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

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Miasta 
Duszniki Zdrój

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 Jedaosika samorząd« 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Miasta Duszniki 
Zdrój

69

Razem 69

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 -  MF11L
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

^ ^ d y tc ^ tp a la
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



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

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Miasta
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny \I1 111) z dnia 01 września 2017 r.

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

następujące zmiany:
/w złotych/

Bziai Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Miasta Dzierżoniów 293

Razem 293

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. W0JEW&BY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyła^apała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



'3
W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Miasta 
Głogów

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 Miasta Głogów 244

Razem 244

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,

Eiziałanie 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

1 Edyta ‘ 
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 Miasta
Jawor

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 Miasta Jawor 203

Razem 203

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. W0JEWCJPY DOLNOŚLĄSKIEJ

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 Miasta 
Jedlina Zdrój

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 samorząd« 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Miasta Jedlina 
Zdrój

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 13.4J .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 p rze lew  wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF111.

Z up. W 0 ^ V 0 D Y  B ^ P 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 Miasta 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017MF.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 Miasta Jelenia Góra 475

Razem 475

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 2.017 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 2,017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. WOJW p e Y "D O ^ Ś L Ą SK IE G O

Edyto Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



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

FB-BP.3111.546.2017.KR. 

Urząd Miasta 
Kam ienna Góra

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 Miasta Kamienna 
Góra

212

Razem 212

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 

ni epełno 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

v/ tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF111.
z  iip. wojew^oy1dol^0SLąskiego

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



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

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Miasta
Karpacz

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 Miasta Karpacz 18

Razem 18

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.

Zup.

d y r e k t o r  w y d z ia ł  i
Finansów i Budżetu

8K1E6Q



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

FB-BP.3111.546.2017.KR. 

Urząd Miasta 
Kłodzko

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 

następuj ące zmi any:
/w złotych/

Dziai Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Miasta Kłodzko 204

Razem 204

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.

D 0 ^ S K , E G (

Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

z  up. w o jw p e r

Edyta



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

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd M iasta 
Kowary

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 2.010 Urząd Miasta Kowary 109

Razem 109

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. W0JEW0p¥ D O ^ Ś L Ą S K IE G

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 Miasta 
Kudowa Zdrój

W związku z decyzj ą Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.400.2017.MF.2746 (nr wewnętrzny MFI11) z dnia 01 września 2017 r.

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

następujące zmiany:
/w złotych/

Dzia! Rozdział P aragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Miasta Kudowa 
Zdrój

58

Razem 58

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 stanowa 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 l i .

Z up.

Finansów i Budżeiu

IŚl^SKIEGO



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

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Miasta 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

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

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

następujące zmiany:
/w złotych/

Dziaf Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Miasta Lubań 70

Razem 70

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.

Finansów i Budżetu



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

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Miasta 
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.

v/ 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 Miasta Nowa Ruda 159

Razem 159

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 Budżeiu



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

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Miasta 
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 Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Miasta Oleśnica 298

Razem 298

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 przelewki wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF111.

2 up. W O JE W JP Y D ^ ^ŚL^SK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



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

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Miasta 
Oiawa

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 Miasta Oława 286

Razem 286

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.

2 up. WOJEWM^OL^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 Miasta 
Piechowice

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 Miasta Piechowice 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.

Finansów i Budżetu



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

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Miasta 
Pieszyce

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 2.017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Miasta Pieszyce 212

Razem 212

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

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd M iasta 
Pilawa Górna

V/ związku z decyzją 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 Paragraf Jednostka sam orządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Miasta Piława 
Górna

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, 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.

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

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Miasta
Polanica Zdrój

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 arag raf Jednostka sam orządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Miasta Polanica 
Zdrój

40

Razem 40

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

na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających 

z ustaw>' 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.

'REKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i 3uożalu



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

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Miasta
Szczawno Zdrój

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 zwiększenbi

855 85503 2010 Urząd Miasta Szczawno 
Zdrój

28

Razem 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 

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.

Zup. WC



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

FB-BP.3111.546.2017.KR. 

Urząd Miasta 
Szklarska Poręba

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 Miasta Szklarska 
Poręba

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 

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 p rze lew  wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF111.

(REKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżelu



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

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Miasta 
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 Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Miasta Świdnica 539

Razem 539

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 układ.ie 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 Fi l ! .



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

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Miasta 
Świebodzice

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 Miasta Świebodzice 242

Razem 242

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. W0JE\



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

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Miasta 
Świeradów Zdrój

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 arag raf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Miasta Świeradów 
Zdrój

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 u p ' W0T D^ ĄfK'
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W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Miasta
Wojcieszów

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 Miasta Wojcieszów 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"15S:I
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W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Miasta 
Zawidów

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.

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

następujące zmiany:
/w złotych/

Dziai Rozdział P arag raf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Miasta Zawidów 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.

Finansów i tJudzcAU



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

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd M iasta 
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 P arag raf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85503 2010 Urząd Miasta Zgorzelec 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 m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF111.

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

FB-BP.3111.546.2017.KR.

Urząd Miasta 
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 Miasta Złotoryja 178

Razem 178

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.
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