
FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

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)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

152 000

Razem 152 000

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 ^ d ^ ^ Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Bierutów

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)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Bierutów

333 000

Razem 333 000

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 D ^ L N O ^ S K IE G O  

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

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)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

703 000

Razem 703 000

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 d ^ lt^ ^ s k ie g o

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Bolków

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)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Bolków

268 000

Razem 268 000

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 C p y f Ó u ^ S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

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:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

497 000

Razem 497 000

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 C ^ g ^ L N ^ ^ S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

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)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

629 000

Razem 629 000

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 J^liOLNpśtĄSK IEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

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)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

420 000

Razem 420 000

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 N p ś liS S K ^ 60

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



•'fl
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Głuszyca

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 i Gminy 
Głuszyca

171 000

Razem 171 000

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 ^ Ö O L ^ ü \ S K IE G 0  

Edyia Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
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:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Góra

673 000

Razem 673 000

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 D ^ O L N O ^ K IE G O

C-d*
Edyta Sapała

DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski

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:
fw złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski

159 000

Razem 159 000

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 0^ M n 0 ^ 5 K - IE G 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Eudżelu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Jaworzyna Śląska

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:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Jaworzyna Śląska

223 000

Razem 223 000

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 ^ tJ O L ^ Ś tĄ ^ IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Jelcz-Laskowice

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:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Jelcz-Laskowice

4 000

Razem 4 000

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 ^ 0 ^ L N ^ $ ł^ S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie

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:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie

783 000

Razem 783 000

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 ODY^eCN ^ l ^ KlEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZ'AŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Lądek 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:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Lądek Zdrój

172 000

Razem 172 000

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 p Y ^ Ó ^ ^ L Ą S K IE G O

Edyta Sapulu
DYREKTOR WYDZIAtU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Leśna

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)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Leśna

257 000

Razem 257 000

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 ^ iO L ^ D Ś t Ą S K IE G O

Edylu Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka

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)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka

383 000

Razem 383 000

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 ^ L ^ $ fe Ą S K IE G 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

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:
fw złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

242 000

Razem 242 000

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 O JE W O ^ tfO LN ^ tó fŚK IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

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)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

502 000

Razem 502 000

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 N p ^ S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Mieroszów

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:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Mieroszów

229 000

Razem 229 000

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 ^ fc Ą S K IE G O

Edyla Sapał«
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Międzybórz

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)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Międzybórz

232 000

Razem 232 000

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 py^O^eitĄSK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Międzylesie

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)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Międzylesie

335 000

Razem 335 000

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^dNpŚtĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Milicz

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:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Milicz

970 000

Razem 970 000

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 JEW 0 ^ B t f L N 0 $JĄSK IEG 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Mirsk

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)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Mirsk

331 000

Razem 331 000

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 ^ € r t^ p Ś L Ą S K IE G 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Niemcza

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)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Niemcza

146 000

Razem 146 000

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 ^Y^OLNPŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Nowogrodziec

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)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Nowogrodziec

627 000

Razem 627 000

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 N p Ś tĄ S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Oborniki Śląskie

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:
(m> złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Oborniki Śląskie

634 000

Razem 634 000

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 D ^ L I^ Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Olszyna

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)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Olszyna

174 000

Razem 174 000

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 D y ^ N C ^ S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Pieńsk

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:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Pieńsk

236 000

Razem 236 000

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 O J E W O D p ^ O Ś l^ S f r E G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAtU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Polkowice

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:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Polkowice

788 000

Razem 788 000

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 ^ tiO L N p śtĄ SK IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

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)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

188 000

Razem 188 000

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 ^ ś t Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Prusice

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)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Prusice

395 000

Razem 395 000

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 Y ^ LN O ^ t^SK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Przemków

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:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Przemków

212 000

Razem 212 000

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 0D^BCfL^$fcĄ8K IEG0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Radków

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)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Radków

293 000

Razem 293 000

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 ^ J ln o ^ sk ie g o

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Siechnice

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)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Siechnice

828 000

Razem 828 000

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 ^B tflN ^ iSK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Sobótka

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:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Sobótka

433 000

Razem 433 000

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.

1 UP- W O J E W ^ o ^ ^ s K I E G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Stronie Śląskie

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)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Stronie Śląskie

192 000

Razem 192 000

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 ^ j6 l n ^ s k ie g o

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Strzegom

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)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Strzegom

734 000

Razem 734 000

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 OJEWOD^0t5L^J^|SKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin

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:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin

640 000

Razem 640 000

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 ^ H $ 0 L ^ t Ą S K IE G 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Syców

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)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Syców

672 000

Razem 672 000

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 D ^ ^ O ^ t Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

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)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

175 000

Razem 175 000

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 ODY^EKiLNO ^SKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Ścinawa

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)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Ścinawa

278 000

Razem 278 000

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 ^ p e iŃ O ^ Ą SK IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

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)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

601 000

Razem 601 000

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 ^ r ^ Ó ^ p ^ tĄ S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa

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)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa

255 000

Razem 255 000

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 ^ t f 0 L ^ $ ^ S K IE G 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

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)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

794 000

Razem 794 000

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 OD^Bt5LN^M [5K IEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

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)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

483 000

Razem 483 000

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^Otfio^ASKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Wąsosz

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)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Wąsosz

218 000

Razem 218 000

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 M m ś l J S I f i E G O
W

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Węgliniec

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)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Węgliniec

214 000

Razem 214 000

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 y p ś iĄ -S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Wiązów

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:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Wiązów

338 000

Razem 338 000

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.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

W O J E W ^ D O ^ Ś L Ą S K IE G O



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Wleń

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)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Wleń

106 000

Razem 106 000

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 ^ D O ^ p Ś Ł Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁ U

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

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)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

626 000

Razem 626 000

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 D ^ E f^ L g tĄ S K IE G O

Edyta Sapułu
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

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)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

730 000

Razem 730 000

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 OD^ 0^ LN O ^ Ą SK IE G O

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 i Gminy 
Ziębice

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)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Ziębice

466 000

Razem 466 000

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 D ^ L N ^ ^ S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Złoty Stok

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)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Złoty Stok

71 000

Razem 71 000

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 D ^ u i o ^ F C IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Żarów

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)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Żarów

259 000

Razem 259 000

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.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.565.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

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:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

452 000

Razem 452 000

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 ^ D O L ^ ś ^ S -K IE G O  

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu


