
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.427.202 l.M J

Urząd Miasta 
Bielawa

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Bielawa 855 85503 2010 309,00

Razem 309,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079.

Z up. WOJEVy0f)Y DOU^P&LASKIEGO

h . fedyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.427.202 l.MJ

Urząd Miasta 
Boguszów Gorce

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Boguszów Gorce 855 85503 2010 233,00

Razem 233,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079.
Z up. WOJEWOpY^DOLNO$ti\SKIEGO

Ófdyfa Scrfmtfi
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.427.202 l.M J

Urząd Miasta 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Bolesławiec 855 85503 2010 405,00

Razem 405,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079.
Zup. WOJEW0t5YIIDOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta S(xp?m
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.427.202 l.MJ

Urząd Miasta 
Chojnów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Chojnów 855 85503 2010 390,00

Razem 390,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079.
Z up. WOJEWPD^OLNO$tf(SKIEGO

Edyta Sapdfu"
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.427.2021.MJ

Urząd Miasta 
Duszniki Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Duszniki Zdrój 855 85503 2010 72,00

Razem 72,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079.
Z up. WOJB2/0t)Y dolnośląskiego

Edyta Sćip&ta'
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.427.202 l.M J

Urząd Miasta 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Dzierżoniów 855 85503 2010 434,00

Razem 434,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji

przedmiotowej decyzji należy

-  MF079.
Z up. WOJEWOD'6f*5LNOŚLA3WEGO

ZASTĘPCff^DYREKTORA WYDZIAŁU 
r inansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.427.2021.MJ

Urząd Miasta 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Głogów 855 85503 2010 1 351,00

Razem 1 351,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079.
Z up. WOJEW^B^DOLNOŚIASKIEGO

/  Edyta
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.427.202 l.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

Urząd Miasta 
Jawor

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Jawor 855 85503 2010 242,00

Razem 242,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079.
z up. wojEyyetóy doûjô ląskiego

Ędyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.427.202 l.M J

Urząd Miasta 
Jedlina Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Jedlina Zdrój 855 85503 2010 65,00

Razem 65,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079.
I  Up. W O JE yyC liY D O L^^ t^K IE G O

/  Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.427.202 l.M J

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Jelenia Góra 855 85503 2010 2 440,00

Razem 2 440,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079.
Z up. WOJEWi^&Yl^OL^

ć~Edyta S a p d ła '
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.427.202 l.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

Urząd Miasta 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Kamienna Góra 855 85503 2010 367,00

Razem 367,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079.
Z up. V\OJEWP0fDOLNp$fcĄSKIE6O

(L y E dyta gu rfa fa  
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.427.202 l.M J

Urząd Miasta 
Karpacz

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Karpacz 855 85503 2010 17,00

Razem 17,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji

przedmiotowej decyzji należy

MF079. r'i/-\r xi KIEGO

Etiytagasttfft
■DYREKTORA W D ZIALI

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.427.202 l.M J

Urząd Miasta 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Kłodzko 855 85503 2010 378,00

Razem 378,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079.
Z up. W 0 J E W p ¥ l5 0 L N ^ l^ K i"E G 0

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁ' 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.427.202 l.M J

Urząd Miasta 
Kowary

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Kowary 855 85503 2010 85,00

Razem 85,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079.
Z up. WOJEWCD^tlLNOŚl^ĄS^j EGO

¿Edyta S a ć f a '  '

ZASTĘPCABYREKTORA WYDZIAŁ *
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.427.202 l.MJ

Urząd Miasta 
Kudowa Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Kudowa Zdrój 855 85503 2010 106,00

Razem 106,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079.
Z up. WQJEWOpYl5oLNOŚL£8f(iEGO

Catfttyta Sopmć?*'"
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁ»1

Finansów i Budżstu



FB-BP.3111.427.2021.MJ

Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Legnica 855 85503 2010 1 681,00

Razem 1 681,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079.
Z up. WOJEV'Vp0fDOLNOŚLĄSKlEGO

(_J>.dyta SatfWf*
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.427.202 l.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

Urząd Miasta 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Lubań 855 85503 2010 212,00

Razem 212,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁ A

przedmiotowej decyzji należy

-  MF079.
Z up. WOJ



FB-BP.3111.427.2021. MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

Urząd Miasta 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Lubin 855 85503 2010 1 128,00

Razem 1 128,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079.
I  up. W O JEVpe^^LNpŚCĄgKIEG O

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.427.2021.MJ

Urząd Miasta 
Nowa Ruda

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Nowa Ruda 855 85503 2010 400,00

Razem 400,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji

przedmiotowej decyzji należy

MF079.
Z up. WOJEWOD

¿ASTL;PCm d y r e k t o r a  w y d z ia ł u  
Finansów i Budżotu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.427.202 l.M J

Urząd Miasta 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Oleśnica 855 85503 2010 1 437,00

Razem 1 437,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079. ^  ,j r  i j j j . . At a o i/ ir r> ni  up. Vv 3JEWOI )\> ^LN O bL /^K IfcuU

/ Edyta S 
ZASTĘPC rhY f lEKTGRA WYDZIAŁU 

Hnansów i Sudżstu



FB-BP.3111.427.202 l.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

Urząd Miasta 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Oława 855 85503 2010 621,00

Razem 621,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079.
Z up. W0JEIjS2l?Y DOLNn



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.427.202 l.M J

Urząd Miasta 
Piechowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Piechowice 855 85503 2010 123,00

Razem 123,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079.
Z up. WOJjSVtf$DY DQt£K5obĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.427.202 l.M J

Urząd Miasta 
Pieszyce

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021 .MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Pieszyce 855 85503 2010 126,00

Razem 126,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079.



FB-BP.3111.427.202 l.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

Urząd Miasta 
Piława Górna

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Piława Górna 855 85503 2010 68,00

Razem 68,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji

przedmiotowej decyzji należy

MF079.
Z up. WOJE':' EGO 

WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.427.202 l.MJ

Urząd Miasta 
Polanica Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Polanica Zdrój 855 85503 2010 55,00

Razem 55,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079.
Z up. Vv KIEGO



'iJ

FB-BP.3111.427.202 l.M J

Urząd Miasta 
Szczawno Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Szczawno Zdrój 855 85503 2010 57,00

Razem 57,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079.
Z up. WOJBVpSYl56LNOŚljS|8,K!E

Edyta Sofrfifti 
ZASTĘPCA 'DYfCKTOUA WYDZI 

Finansów i Duuieiit

iGO

ALU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.427.2021.MJ

Urząd Miasta 
Szklarska Poręba

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Szklarska Poręba 855 85503 2010 34,00

Razem 34,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079.
Z up. VVOJEWpDfDQL^Śt^SKIEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.427.202 l.MJ

Urząd Miasta 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Świdnica 855 85503 2010 318,00

Razem 318,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079.
Z up. WO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.427.202 l.MJ

Urząd Miasta 
Świebodzice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Świebodzice 855 85503 2010 489,00

Razem 489,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079.
<- up. W O J D C L ^ ^ ^ j 5 G Q

ZAŁ. i ęreT^DYRGKTORA WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.427.2021. MJ

Urząd Miasta 
Świeradów Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Świeradów Zdrój 855 85503 2010 85,00

Razem 85,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.427.202 l.M J

Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Wałbrzych 855 85503 2010 1 376,00

Razem 1 376,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079.
Z up. WOJEW0t5YI[DOLNOŚJ^KIEGO

/ \ & ł y t a  SapfitaK  ' 
ZASTĘFCŹY DYi ;EKTQRA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżotu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.427.2021.MJ

Urząd Miasta 
Wojcieszów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Wojcieszów 855 85503 2010 68,00

Razem 68,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079.
Z up. WOJEWi



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.427.2021.MJ

Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Wrocław 855 85503 2010 8 290,00

Razem 8 290,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji

przedmiotowej decyzji należy

MF079.2 up.

, . aA wydziału
rlfiullSüW I Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.427.202 l.MJ

Urząd Miasta 
Zawidów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 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 środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079.
Z up. WOJR3®t5Y DOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.427.202 l.MJ

Urząd Miasta 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Zgorzelec 855 85503 2010 444,00

Razem 444,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079.
Z up. WOJ£)**5r>Y DOI Ml



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.427.202 l.M J

Urząd Miasta 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Złotoryja 855 85503 2010 212,00

Razem 212,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079.
Z up. WOJE W



FB-BP.3111.427.2021. MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Bardo 855 85503 2010 23,00

Razem 23,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MFQ79.



FB-BP.3111.427.202 l.M J

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bierutów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Bierutów 855 85503 2010 310,00

Razem 310,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079.
Z up. WOJElA^OfoOLNOŚk/^i'!



FB-BP.3111.427.202 l.M J

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Bogatynia 855 85503 2010 503,00

Razem 503,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079.



FB-BP.3111.427.2021.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bolków

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Bolków 855 85503 2010 143,00

Razem 143,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079.



FB-BP.3111.427.202 l.M J

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Brzeg Dolny 855 85503 2010 376,00

Razem 376,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079.
2 up. WOJP "



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.427.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Bystrzyca 
Kłodzka 855 85503 2010 228,00

Razem 228,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079.
Z up. WOJE'.'



FB-BP.3111.427.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Chocianów 855 85503 2010 290,00

Razem 290,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

strome dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079.
Z up. W3 J£V???DY D O im & ^ SK IE G O
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-'iJ

FB-BP.3111.427.202 l.M J

Urząd Miasta i Gminy 
Głuszyca

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Głuszyca 855 85503 2010 261,00

Razem 261,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

:iego

-IAŁU



FB-BP.3111.427.202 l.M J

Urząd Miasta i Gminy 
Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Góra 855 85503 2010 825,00

Razem 825,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079.
Z up. W O JR
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.427.202 l.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Gryfów Śląski 855 85503 2010 153,00

Razem 153,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MI?(^9.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.427.202 l.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Jaworzyna Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Jaworzyna 
Śląska 855 85503 2010 221,00

Razem 221,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  M^p79.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.427.2021. MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Jelcz-Laskowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Jelcz- 
Laskowice 855 85503 2010 640,00

Razem 640,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079.
Z up.'
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.427.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Kąty 
Wrocławskie 855 85503 2010 563,00

Razem 563,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji

przedmiotowej decyzji należy 

-  MF079.
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FB-BP.3111.427.2021.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lądek Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Lądek Zdrój 855 85503 2010 34,00

Razem 34,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079.
Z up. WOJEWODY R P c n C o L/\o I\Ic VjU



FB-BP.3111.427.202 l.M J

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Leśna

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Leśna 855 85503 2010 233,00

Razem 233,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy
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FB-BP.3111.427.202 l.M J

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Lubawka 855 85503 2010 303,00

Razem 303,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079.



FB-BP.3111.427.2021. MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Lubomierz 855 85503 2010 195,00

Razem 195,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.427.202 l.M J

Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Lwówek Śląski 855 85503 2010 300,00

Razem 300,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji

przedmiotowej decyzji należy 

-  MF079.



FB-BP.3111.427.202 l.M J

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Mieroszów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Mieroszów 855 85503 2010 106,00

Razem 106,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079.
Z u d . WG.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.427.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Międzybórz

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Międzybórz 855 85503 2010 34,00

Razem 34,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079.



FB-BP.3111.427.2021.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Międzylesie

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Międzylesie 855 85503 2010 162,00

Razem 162,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079.
Z lin. \'v " 'My.~r.\/ ,



FB-BP.3111.427.202 l.M J

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Milicz

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Milicz 855 85503 2010 389,00

Razem 389,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079.



FB-BP.3111.427.202 l.M J

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Mirsk

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Mirsk 855 85503 2010 123,00

Razem 123,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079.
Z un. W 0.'r



FB-BP.3111.427.2021. MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Nowogrodziec

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021 .MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Nowogrodziec 855 85503 2010 446,00

Razem 446,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079.
Z ud. \



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.427.202 l.M J

Urząd Miasta i Gminy 
Oborniki Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Oborniki 
Śląskie 855 85503 2010 631,00

Razem 631,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079.
Z up WC\|>??I70DY DCLNpśtĄSKlEGO
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FB-BP.3111.427.202 l.M J

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Olszyna

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Olszyna 855 85503 2010 142,00

Razem 142,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079.
Z up. WOJE



FB-BP.3111.427.202 l.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Pieńsk

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Pieńsk 855 85503 2010 204,00

Razem 204,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079.



FB-BP.3111.427.202 l.M J

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Polkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Polkowice 855 85503 2010 1 165,00

Razem 1 165,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079.
Z up.



FB-BP.3111.427.2021.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Prochowice 855 85503 2010 114,00

Razem 114,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079.
Z UD. W



FB-BP.3111.427.202 l.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Prusice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Prusice 855 85503 2010 395,00

Razem 395,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079.



FB-BP.3111.427.2021.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Przemków

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Przemków 855 85503 2010 203,00

Razem 203,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079.r ^



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.427.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Radków

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Radków 855 85503 2010 85,00

Razem 85,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079.



FB-BP.3111.427.2021 .MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Siechnice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Siechnice 855 85503 2010 671,00

Razem 671,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079.



FB-BP.3111.427.202 l.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Sobótka

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Sobótka 855 85503 2010 273,00

Razem 273,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079.
Z lip. V

ZA S I E
Finansów i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.427.2021. MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Stronie Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Stronie Śląskie 855 85503 2010 122,00

Razem 122,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079.
Z up. WOJB

zastać .
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FB-BP.3111.427.2021. MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Strzegom

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Strzegom 855 85503 2010 534,00

Razem 534,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MĘQ79. ^



FB-BP.3111.427.202 l.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Strzelin 855 85503 2010 225,00

Razem 225,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji

przedmiotowej decyzji należy

-  MF079.
2 up.
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FB-BP.3111.427.2021.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Syców

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Syców 855 85503 2010 179,00

Razem 179,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079.



FB-BP.3111.427.202 l.M J

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Szczytna 855 85503 2010 195,00

Razem 195,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079.
Z up. WOJP'



FB-BP.3111.427.202 l.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Ścinawa

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Ścinawa 855 85503 2010 136,00

Razem 136,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF07?.



FB-BP.3111.427.202 l.M J

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Środa Śląska 855 85503 2010 351,00

Razem 351,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079.
Z ur>. WOJDAtfDY POL?



FB-BP.3111.427.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Świerzawa 855 85503 2010 89,00

Razem 89,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

ZA ST
Hru,.isów i uufceiu

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079



FB-BP.3111.427.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Trzebnica 855 85503 2010 447,00

Razem 447,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy



FB-BP.3111.427.202 l.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Twardogóra 855 85503 2010 255,00

Razem 255,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079.
Z un W D .irw



FB-BP.3111.427.2021.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Wąsosz

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Wąsosz 855 85503 2010 110,00

Razem 110,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079.



FB-BP.3111.427.2021. MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Węgliniec

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Węgliniec 855 85503 2010 208,00

Razem 208,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji

przedmiotowej decyzji należy 

-  MF079.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.427.202 l.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Wiązów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Wiązów 855 85503 2010 235,00

Razem 235,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079.
z u p .  w ;



FB-BP.3111.427.202 l.M J

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Wleń

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Wleń 855 85503 2010 34,00

Razem 34,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079.
Z up. WOJE'."



FB-BP.3111.427.2021. MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Wołów 855 85503 2010 241,00

Razem 241,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.427.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Ząbkowice 
Śląskie 855 85503 2010 401,00

Razem 401,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079.
Z i:p. W O -E '



FB-BP.3111.427.2021. MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Ziębice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Ziębice 855 85503 2010 265,00

Razem 265,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MFQ79.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.427.202 l.M J

Urząd Miasta i Gminy 
Zloty Stok

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Złoty Stok 855 85503 2010 38,00

Razem 38,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079.



FB-BP.3111.427.2021.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Żarów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Żarów 855 85503 2010 373,00

Razem 373,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079.
z up. . j L ć p & M



FB-BP.3111.427.202 l.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.293.2021.MF.2201 ( nr wewnętrzny -  MF079) z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Żmigród 855 85503 2010 428,00

Razem 428,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są 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 2021 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 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF079.


