
FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta 
Bielawa

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.504.2018.MF.3444 

(nr wewnętrzny MF130) z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Bielawa 814 000

Razem 814 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone 

są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.

Z up. W O J E W ^ ^ N p Ś t ^ S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta 
Boguszów Gorce

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.504.2018.MF.3444 

(nr wewnętrzny MF130) z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Boguszów 
Gorce

261 000

Razem 261 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone 

są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.

Z up. W O JE W O D ^LN O ^k^K IEG O

Edyia Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.504.2018.MF.3444 

(nr wewnętrzny MF130) z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Bolesławiec 904 000

Razem 904 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone 

są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.

Z up. W OJEW O^m N^Śt^SKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta 
Chojnów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.504.2018.MF.3444 

(nr wewnętrzny MF130) z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Chojnów 396 000

Razem 396 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone 

są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.

Z up. W 0 J E W 0 ^ t5 0 L ^ $ ^ S K IE G 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta 
Duszniki Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.504.2018.MF.3444 

(nr wewnętrzny MF130) z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Duszniki 
Zdrój

137 000

Razem 137 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone 

są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.

Z up. W O JEW ^T^O L^ŚC ĄSK IEG O

Edyta Sapaiu
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.504.2018.MF.3444 

(nr wewnętrzny MF130) z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Dzierżoniów 715 000

Razem 715 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone 

są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.

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

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3lil.565.2018.KR
Urząd Miasta 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.504.2018.MF.3444 

(nr wewnętrzny MF130) z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Głogów 1 583 000

Razem 1 583 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone 

są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. -Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.

Z up. W 0 J E W 0 ^ ^ L N 9 ^ 8K1EG0

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

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta 
Jawor

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.504.2018.MF.3444 

(nr wewnętrzny MF130) z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Jawor 501 000

Razem 501 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone 

są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.

Z up. WOJEWODYpeiio^SKIEGO

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

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta 
Jedlina Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.504.2018.MF.3444 

(nr wewnętrzny MF130) z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Jedlina 
Zdrój

134 000

Razem 134 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone 

są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.

Z up. W OJEW OD^0t5i^MSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.504.2018.MF.3444 

(nr wewnętrzny MF130) z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Jelenia Góra 1 447 000

Razem 1 447 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone 

są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.

Z up. W O JEW O g^O LN ^t^SK IEG O

Edylu Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR

W OJEW ODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Urząd Miasta 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.504.2018.MF.3444 

(nr wewnętrzny MF130) z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Kamienna 
Góra

535 000

Razem 535 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone 

są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.

Z up. WOJEWO^DOLNO^t^SKIEGO

Edyia Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta 
Karpacz

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.504.2018.MF.3444 

(nr wewnętrzny MF130) z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Karpacz 81 000

Razem 81 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone 

są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.

Z up. W OJEW O^OLNgMjSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.504.2018.MF.3444 

(nr wewnętrzny MF130) z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Kłodzko 816 000

Razem 816 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone 

są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.

Z up. W O JEW O D ^O LN J^K IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta 
Kowary

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.504.2018.MF.3444 

(nr wewnętrzny MF130) z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Kowary 297 000

Razem 297 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone 

są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.

Z up. W0JEV^<D0^^tĄSKIEG0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta 
Kudowa Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.504.2018.MF.3444 

(nr wewnętrzny MF130) z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Kudowa 
Zdrój

380 000

Razem 380 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone 

są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.

Z up. W 0JEW 0DKr6LN0^SKIEG:

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.504.2018.MF.3444 

(nr wewnętrzny MF130) z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Legnica 3 180 000

Razem 3 180 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone 

są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.

Z up. W 0 J E W 0 D y ^ M $ ^ K IE G (

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAtU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.504.2018.MF.3444 

(nr wewnętrzny MF130) z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Lubań 544 000

Razem 544 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone 

są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.

Z up. WOJEWOD^tfU^W^KIEGf

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.504.2018.MF.3444 

(nr wewnętrzny MF130) z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Lubin 1 902 000

Razem 1 902 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone 

są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.

Z up. WOJEWO^0liLNO$kĄSKIEG!

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta 
Nowa Ruda

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.504.2018.MF.3444 

(nr wewnętrzny MF130) z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Nowa Ruda 632 000

Razem 632 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone 

są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.

Z up. WOJEWOp^OO^^LĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.504.2018.MF.3444 

(nr wewnętrzny MF130) z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Oleśnica 977 000

Razem 977 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone 

są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.

Z up. W O JE W O O ^B ti^^S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.504.2018.MF.3444 

(nr wewnętrzny MF130) z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r .

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Oława 881 000

Razem 881 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone 

są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.

Z up. W 0 J E V ^ p < D 0 L ^ ^ S k lE G 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta 
Piechowice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.504.2018.MF.3444 

(nr wewnętrzny MF130) z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Piechowice 154 000

Razem 154 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone 

są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.

Z up. W O J E W O ^O L ^ ^S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta 
Pieszyce

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.504.2018.MF.3444 

(nr wewnętrzny MF130) z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Pieszyce 318 000

Razem 318 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone 

są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.

Z up. W O JEW O D^O LI^^SKIEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta 
Piława Górna

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.504.2018.MF.3444 

(nr wewnętrzny MF130) z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Piława 
Górna

167 000

Razem 167 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone 

są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełno sprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.

Z up. W OJEW OD^ÖLN^^SKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta 
Polanica Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.504.2018.MF.3444 

(nr wewnętrzny MF130) z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Polanica 
Zdrój

181 000

Razem 181 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone 

są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.

I  up. W 0 JEW0 ^ y l 5Ó L ^ $ ^ S K iE G 0

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

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta 
Szczawno Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.504.2018.MF.3444 

(nr wewnętrzny MF130) z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r .

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Szczawno 
Zdrój

139 000

Razem 139 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone 

są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.

Z up. w ojew od^ lnoM skiego

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta 
Szklarska Poręba

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.504.2018.MF.3444 

(nr wewnętrzny MF130) z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Szklarska 
Poręba

167 000

Razem 167 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone 

są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.

Z up. WOJEWOD^0(5lNO^SKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.504.2018.MF.3444 

(nr wewnętrzny MF130) z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Świdnica 1 443 000

Razem 1 443 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone 

są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.

Z up. WOJEWODY^p0lTNO£^SKIEGQ

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta 
Świebodzice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.504.2018.MF.3444 

(nr wewnętrzny MF130) z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Świebodzice 658 000

Razem 658 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone 

są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.

Z up. W O J E W O ^ ^ ^ L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta 
Świeradów Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.504.2018.MF.3444 

(nr wewnętrzny MF130) z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Świeradów 
Zdrój

128 000

Razem 128 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone 

są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.

Z up. W 0 J E W 0 D Y p ^ 0 | M 5 K IE G 0

Edyla Sapału
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.504.2018.MF.3444 

(nr wewnętrzny MF130) z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Wałbrzych 2 057 000

Razem 2 057 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone 

są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.

Z up. W 0JEW 0Dm iLN0$kjiiSKIEG0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta 
Wojcieszów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.504.2018.MF.3444 

(nr wewnętrzny MF130) z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Wojcieszów 122 000

Razem 122 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone 

są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełno sprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.

Z up. WOJEWOD^0ÓLNg$^SKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.504.2018.MF.3444 

(nr wewnętrzny MF130) z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Wrocław 11 944 280

Razem 11 944 280

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone 

są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.

Z up. w ojew o^ oln^ skjego

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta 
Zawidów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.504.2018.MF.3444 

(nr wewnętrzny MF130) z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Zawidów 209 000

Razem 209 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone 

są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.

Z up. WOJEWCDymN^&^SKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.504.2018.MF.3444 

(nr wewnętrzny MF130) z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Zgorzelec 604 000

Razem 604 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone 

są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.

Z up. W O JE W O ^O L ^ t^S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.504.2018.MF.3444 

(nr wewnętrzny MF130) z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Złotoryja 299 000

Razem 299 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone 

są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF130.

Z up. W 0JEW g<D 0L^Q ŚlĄ SK IEG 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu


