
FB-BP.3111.185.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

Urząd Miasta 
Bielawa

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Bielawa 855 85503 2010 216,00

Razem 216,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.
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FB-BP.3111.185.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

Urząd Miasta 
Boguszów Gorce

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Boguszów Gorce 855 85503 2010 73,00

Razem 73,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.

Z up. W J E ) ^ ^ ^ ^ L^ SKIEG0

Celina Marzena m /edziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.185.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

Urząd Miasta 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.M F.l 19 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Bolesławiec 855 85503 2010 252,00

Razem 252,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.

Z up. W O J^ jO D Y ^O L^6 ś)j\S K IEG O

Celina Marzena 'pźiedz.iak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budąetu



FB-BP.3111.185.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

Urząd Miasta 
Chojnów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.M F.l 19 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Chojnów 855 85503 2010 136,00

Razem 136,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.

Z up. WOJEWODY P A N O Ń S K IE G O

Celina Mar^emY fw i/dziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.185.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

Urząd Miasta 
Duszniki Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.l 19 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Duszniki Zdrój 855 85503 2010 31,00

Razem 31,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C elin a m n rz i imĄbz/e d  zi a k
DYREKTOR WWDZIAŁU

Finansów i Buaćetu



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.l 19 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Dzierżoniów 855 85503 2010 559,00

Razem 559,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.
Z up. W OJEW O)Y DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budztetu



FB-BP.3111.185.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

Urząd Miasta 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Głogów 855 85503 2010 822,00

Razem 822,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.

Z up. W O J ^ jg Y  c^oln<5ś ^ ą s k ie g o

Celina Marzenci f ó w d z.iak
DYREKTOR W ^ Z IA Ł U

Finansów i Bucheeiu



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta 
Jawor

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Jawor 855 85503 2010 290,00

Razem 290,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C e lin a W S h m m .ie d .z ia k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.185.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

Urząd Miasta 
Jedlina Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Jedlina Zdrój 855 85503 2010 2,00

Razem 2,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.

Z up. W O J E ^ D y  D9 L . k i e g o

Celina Marze 
DYREKTOR 

Finansów

M b , /
na Bziemiedziak. 
WYDZIAŁU 
i Budztetu



FB-BP.3111.185.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.M F.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Jelenia Góra 855 85503 2010 676,00

Razem 676,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.

Z up. V \ O J E ^ ^ D C J L N ( Ą s KIEGO

Celina Marzena /Miedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Kamienna Góra 855 85503 2010 148,00

Razem 148,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina  ,W
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budzatu



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta 
Karpacz

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Karpacz 855 85503 2010 76,00

Razem 76,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

Urząd Miasta 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Kłodzko 855 85503 2010 179,00

Razem 179,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.

Z up. WOJEWODY D O LN ^i-ĄSKIEG O

C e l in a ^ U ^ M m ^ dziak 
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.185.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

Urząd Miasta 
Kowary

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.l 19 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Kowary 855 85503 2010 64,00

Razem 64,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.

Z up. WOJEWODY .DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina ziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Buditełu



FB-BP.3111.185.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

Urząd Miasta 
Kudowa Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.M F.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Kudowa Zdrój 855 85503 2010 113,00

Razem 113,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Legnica 855 85503 2010 1 532,00

Razem 1 532,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celinci4/M ^ £ ^ /W ijA z ia k  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Buożetu



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Lubań 855 85503 2010 247,00

Razem 247,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Lubin 855 85503 2010 952,00

Razem 952,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
( I i n i /  I

Celina h n u ^ m ^ u Ą l/l/ia k  
DYREKTOR W YDaAŁU  

Finansów i BudżtajJ



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta 
Nowa Ruda

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.M F.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Nowa Ruda 855 85503 2010 1 089,00

Razem 1 089,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.

Z up. WOJ ^ ^ ę g L ^ Ś ^ Ą S K I E G O

Celina Marzena ivz.iedz.iak
DYREKTOR WYDZIAŁU



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Oleśnica 855 85503 2010 650,00

Razem 650,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.

Z up. W 0 J ^ 0 a V  [J0 1 ^ś).Ą S K IEG 0

Celina Marzena yźiedziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.l 19 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Oława 855 85503 2010 316,00

Razem 316,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.
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FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta 
Piechowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Piechowice 855 85503 2010 72,00

Razem 72,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

Urząd Miasta 
Pieszyce

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Pieszyce 855 85503 2010 190,00

Razem 190,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.

Z up. W O .— ^ S K -

Celina M arzencflp&edziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i BuoŁetu



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta 
Pilawa Górna

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.M F.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Piława Górna 855 85503 2010 117,00

Razem 117,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.185.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

Urząd Miasta 
Polanica Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Polanica Zdrój 855 85503 2010 78,00

Razem 78,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.

Z up.

Celina Marzena 
DYREKTOR 

Finansów i



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta 
Szczawno Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Szczawno Zdrój 855 85503 2010 104,00

Razem 104,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta 
Szklarska Poręba

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.M F.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Szklarska Poręba 855 85503 2010 31,00

Razem 31,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.M F.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Świdnica 855 85503 2010 370,00

Razem 370,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta 
Świebodzice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.M F.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Świebodzice 855 85503 2010 171,00

Razem 171,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta 
Świeradów Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Świeradów Zdrój 855 85503 2010 20,00

Razem 20,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Wałbrzych 855 85503 2010 704,00

Razem 704,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.

Z up. WOJEWäDY’DOJ-NQoLASKIEGO
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Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta 
Wojcieszów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Wojcieszów 855 85503 2010 31,00

Razem 31,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.

Z up. WOJEWSDY. DOLNO ŻDpKI EGO
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FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Wrocław 855 85503 2010 6 128,00

Razem 6 128,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta 
Zawidów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.l 19 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Zawidów 855 85503 2010 51,00

Razem 51,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Zgorzelec 855 85503 2010 446,00

Razem 446,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

Urząd Miasta 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Złotoryja 855 85503 2010 128,00

Razem 128,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Bardo 855 85503 2010 45,00

Razem 45,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Bierutów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Bierutów 855 85503 2010 148,00

Razem 148,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.

Z up. WOJ

Celina
DYREKTOR

Finansów i El



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Bogatynia 855 85503 2010 349,00

Razem 349,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Bolków

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Bolków 855 85503 2010 92,00

Razem 92,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

Z up. W O J^yO D Y  LĄSKIEGO

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.l 19 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Brzeg Dolny 855 85503 2010 172,00

Razem 172,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.

Z up. WOJEWODY DQLN0oLhSKlEGOWdwLCelma Marzena m iedziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budzfeiu



FB-BP.3111.185.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Bystrzyca 
Kłodzka 855 85503 2010 134,00

Razem 134,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Chocianów 855 85503 2010 154,00

Razem 154,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Głuszyca

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.M F.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Głuszyca 855 85503 2010 64,00

Razem 64,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Góra 855 85503 2010 363,00

Razem 363,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Gryfów Śląski 855 85503 2010 95,00

Razem 95,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Jaworzyna Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.M F.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Jaworzyna 
Śląska 855 85503 2010 151,00

Razem 151,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Jelcz-Laskowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Jelcz-Laskowice 855 85503 2010 249,00

Razem 249,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Kąty 
Wrocławskie 855 85503 2010 321,00

Razem 321,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Lądek Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Lądek Zdrój 855 85503 2010 68,00

Razem 68,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Leśna

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Leśna 855 85503 2010 83,00

Razem 83,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Lubawka 855 85503 2010 155,00

Razem 155,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Lubomierz 855 85503 2010 50,00

Razem 50,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.
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FB-BP.3111.185.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Lwówek Śląski 855 85503 2010 281,00

Razem 281,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Mieroszów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Mieroszów 855 85503 2010 62,00

Razem 62,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Międzybórz

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Międzybórz 855 85503 2010 67,00

Razem 67,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Międzylesie

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Międzylesie 855 85503 2010 108,00

Razem 108,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

Z up. W 0 J ^ in n v

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Milicz

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Milicz 855 85503 2010 281,00

Razem 281,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Mirsk

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Mirsk 855 85503 2010 163,00

Razem 163,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Niemcza

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Niemcza 855 85503 2010 12,00

Razem 12,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Nowogrodziec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Nowogrodziec 855 85503 2010 155,00

Razem 155,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Oborniki Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Oborniki 
Śląskie 855 85503 2010 248,00

Razem 248,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Olszyna

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Olszyna 855 85503 2010 75,00

Razem 75,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Pieńsk

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Pieńsk 855 85503 2010 114,00

Razem 114,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Polkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Polkowice 855 85503 2010 356,00

Razem 356,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Prochowice 855 85503 2010 125,00

Razem 125,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Prusice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Prusice 855 85503 2010 287,00

Razem 287,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Przemków

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.M F.l 19 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Przemków 855 85503 2010 147,00

Razem 147,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Radków

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Radków 855 85503 2010 123,00

Razem 123,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Siechnice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Siechnice 855 85503 2010 393,00

Razem 393,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Sobótka

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Sobótka 855 85503 2010 165,00

Razem 165,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.

ÜGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Stronie Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Stronie Śląskie 855 85503 2010 66,00

Razem 66,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Strzegom

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.l 19 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Strzegom 855 85503 2010 425,00

Razem 425,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Strzelin 855 85503 2010 217,00

Razem 217,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Syców

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Syców 855 85503 2010 242,00

Razem 242,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Szczytna 855 85503 2010 58,00

Razem 58,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.

Z up. "~'v ■



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Ścinawa

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Ścinawa 855 85503 2010 143,00

Razem 143,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.
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FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.M F.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Środa Śląska 855 85503 2010 363,00

Razem 363,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Świerzawa 855 85503 2010 78,00

Razem 78,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Trzebnica 855 85503 2010 466,00

Razem 466,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.

2GO



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Twardogóra 855 85503 2010 206,00

Razem 206,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C elinaM ar^ruK ^edziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i BudW.u



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Wąsosz

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Wąsosz 855 85503 2010 57,00

Razem 57,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.

Z up. WOJEWODY D O L IŃ S K IE G O
S M /

Celina Marzena Lfziedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Buriżatu



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Węgliniec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Węgliniec 855 85503 2010 96,00

Razem 96,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.

Z up. WOJ



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Wiązów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.l 19 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Wiązów 855 85503 2010 16,00

Razem 16,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Wleń

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Wleń 855 85503 2010 45,00

Razem 45,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.l 19 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Wołów 855 85503 2010 389,00

Razem 389,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.M F.l 19 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Ząbkowice 
Śląskie 855 85503 2010 319,00

Razem 319,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Ziębice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Ziębice 855 85503 2010 102,00

Razem 102,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.
Z up. WOJEW0 PY D O U 'P # 3 iPKIEGO



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Złoty Stok

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Złoty Stok 855 85503 2010 84,00

Razem 84,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Żarów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.M F.l 19 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Żarów 855 85503 2010 204,00

Razem 204,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 czerwca 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Żmigród 855 85503 2010 345,00

Razem 345,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 

Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.


