
FB-BP.3111.623.2018.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)

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

21 100

Razem 21 100

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 DOIin J ś LĄSKIEGO

Celinalyfarzerw Dziedziak 
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FB-BP.3111.623.2018.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 OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Bierutów

80 000

Razem 80 000

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 -  M F 1 3 0 .

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina^lłarzenayziedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 
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FB-BP.3111.623.2018.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:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

228 000

Razem 228 000

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.

2  up. WOJEWODY DOLNo/ląŚKIEGO
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FB-BP.3111.623.2018.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 13 listopada 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Bolków

46 500

Razem 46 500

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

były 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.

2 m  * ° ^ W ! f U l E 8 0

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

Finansów i Budfcetu



FB-BP.3111.623.2018.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 13 listopada 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

17 060

Razem 17 060

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.

2  up. WOJEWODYy^LN^ŚLASKIEGO 
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FB-BP.3111.623.2018.KR

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2018 r.

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)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

263 000

Razem 263 000

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.

2  up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 
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FB-BP.3111.623.2018.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:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

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 

były 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.

Zup



FB-BP.3111.623.2018.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:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Lądek Zdrój

39 000

Razem 39 000

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

były 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.

Zup■ WOJEWOpY 
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FB-BP.3111.623.2018.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:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

5 680

Razem 5 680

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

były 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.

Zup WO,

Celina Marzt 
DYREKTOR 
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FB-BP.3111.623.2018.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 DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Mirsk

92 000

Razem 92 000

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

były 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.

z up.

Celina Marzena 
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FB-BP.3111.623.2018.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 13 listopada 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Niemcza

19 000

Razem 19 000

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

były 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.

Z  up. VVOJEWODYr DOLNOŚLĄSKIEGO 

C elina(^^m a\i)ziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.623.2018.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 13 listopada 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

13 440

Razem 13 440

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

były 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.

Z up. WOJEWODY DÓLN^LASKIEGO

l iA M lze ń ^ z ieCeli 
DYREKTOR V

Finansów i feudżetuU

Miedziak 
/YDZIAŁU



FB-BP.3111.623.2018.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 13 listopada 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Radków

20 000

Razem 20 000

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

były 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.

Z up. WOJEWODY. DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Smrzena\pziedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.623.2018.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 13 listopada 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Ścinawa

202 000

Razem 202 000

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

były 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.

Z up. WOJEWODY 5JW SLASKIEGO

Celina Marzena yziedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.623.2018.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:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Węgliniec

15 500

Razem 15 500

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

były 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.

f  )

Z up. WOJEWODy/LNOŚLASKIEGO

Celim Marzena Dziedziak
d y r e k t o r  W y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.623.2018.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:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Wiązów

48 200

Razem 48 200

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

były 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.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Mci ^^nautiedziok 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżótu



FB-BP.3111.623.2018.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 13 listopada 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

66 500

Razem 66 500

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

były 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.

Zup WOJEWODY LĄSKJEGO

d y r e k t o r  
Finansów i Budżetu
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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:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Żarów

45 000

Razem 45 000

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

były 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.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGOf * j  f 7
Celina wtylM tnwledziak  

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu


