
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2022 r.

FB-BP.3111.133.2022.MJ

Urząd Gminy 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Bolesławiec 855 85503 2010 129,00

Razem 129,00

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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.



FB-BP.3111.133.2022.MJ

Urząd Gminy 
Borów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maj a 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Borów 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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maj a 2022 r.

FB~BP.3111.133.2022.MJ

Urząd Gminy 
Chojnów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Chojnów 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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.



Wrocław, dnia 23 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Cieszków

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Cieszków 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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.
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FB-BP.3111.133.2022.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Czarny Bór

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Czarny Bór 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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.
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W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2022 r.

FB-BP.3111.133.2022.MJ

Urząd Gminy 
Czernica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Czernica 855 85503 2010 414,00

Razem 414,00

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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maj a 2022 r.

FB-BP.3111.133.2022.MJ

Urząd Gminy 
Długołęka

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Długołęka 855 85503 2010 783,00

Razem 783,00

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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.
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FB-BP.3111.133.2022.MJ

Urząd Gminy 
Dobromierz

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Dobromierz 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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maj a 2022 r.

FB-BP.3111.133.2022.MJ

Urząd Gminy 
Dobroszyce

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Dobroszyce 855 85503 2010 301,00

Razem 301,00

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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maj a 2022 r.

FB-BP.3111.133.2022.MJ

Urząd Gminy 
Domaniów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Domaniów 855 85503 2010 155,00

Razem 155,00

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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maj a 2022 r.

FB-BP.3111.133.2022.MJ

Urząd Gminy 
Dziadowa Kłoda

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Dziadowa Kłoda 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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2022 r.

FB-BP.3111.133.2022.MJ

Urząd Gminy 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Dzierżoniów 855 85503 2010 176,00

Razem 176,00

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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.



FB-BP.3111.133.2022.MJ

Urząd Gminy 
Gaworzyce

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Gaworzyce 855 85503 2010 69,00

Razem 69,00

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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2022 r.

FB-BP.3111.133.2022.MJ

Urząd Gminy 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Głogów 855 85503 2010 148,00

Razem 148,00

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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.
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FB-BP.3111.133.2022.MJ

Urząd Gminy 
Grębocice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Grębocice 855 85503 2010 109,00

Razem 109,00

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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maj a 2022 r.

FB-BP.3111.133.2022.MJ

Urząd Gminy 
Gromadka

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Gromadka 855 85503 2010 52,00

Razem 52,00

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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.



FB-BP.3111.133.2022.MJ

Urząd Gminy 
Janowice Wielkie

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Janowice Wielkie 855 85503 2010 60,00

Razem 60,00

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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.



FB-BP.3111.133.2022.MJ

Urząd Gminy 
Jemielno

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Jemielno 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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.



Wrocław, dnia 23 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Jerzmanowa

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Jerzmanowa 855 85503 2010 74,00

Razem 74,00

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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2022 r.

FB-BP.3111.133.2022.MJ

Urząd Gminy 
Jeżów Sudecki

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Jeżów Sudecki 855 85503 2010 18,00

Razem 18,00

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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2022 r.

FB-BP.3111.133.2022.MJ

Urząd Gminy 
Jordanów Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Jordanów Śląski 855 85503 2010 27,00

Razem 27,00

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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2022 r.

FB-BP.3111.133.2022.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Kamieniec Ząbkowicki

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Kamieniec 
Ząbkowicki 855 85503 2010 43,00

Razem 43,00

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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.
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FB-BP.3111.133.2022.MJ

Urząd Gminy 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Kamienna Góra 855 85503 2010 337,00

Razem 337,00

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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.



Wrocław, dnia 23 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Kłodzko 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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.

•» • .J| „
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W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2022 r.

FB-BP.3111.133.2022.MJ

Urząd Gminy 
Kobierzyce

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Kobierzyce 855 85503 2010 244,00

Razem 244,00

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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.



FB-BP.3111.133.2022.MJ

Urząd Gminy 
Kondratowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Kondratowice 855 85503 2010 4,00

Razem 4,00

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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.



Wrocław, dnia 23 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Kostomłoty

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Kostomłoty 855 85503 2010 64,00

Razem 64,00

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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.
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Urząd Gminy 
Kotla

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maj a 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Kotla 855 85503 2010 44,00

Razem 44,00

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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.



Wrocław, dnia 23 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Krotoszyce

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Krotoszyce 855 85503 2010 92,00

Razem 92,00

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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.133.2022.MJ



FB-BP.3111.133.2022.MJ

Urząd Gminy 
Kunice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Kunice 855 85503 2010 60,00

Razem 60,00

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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.



FB-BP.3111.133.2022.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Legnickie Pole

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Legnickie Pole 855 85503 2010 418,00

Razem 418,00

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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.



Wrocław, dnia 23 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Lewin Kłodzki

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Lewin Kłodzki 855 85503 2010 4,00

Razem 4,00

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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2022 r.

FB-BP.3111.133.2022.MJ

Urząd Gminy 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Lubań 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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.

C

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2022 r.

FB-BP.3111.133.2022.MJ

Urząd Gminy 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Lubin 855 85503 2010 214,00

Razem 214,00

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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.



FB-BP.3111.133.2022.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Łagiewniki

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Łagiewniki 855 85503 2010 76,00

Razem 76,00

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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.

Ccv. '■SOMklO

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.



Wrocław, dnia 23 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Malczyce

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Malczyce 855 85503 2010 146,00

Razem 146,00

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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.133.2022.MJ



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2022 r.

FB-BP.3111.133.2022.MJ

Urząd Gminy 
Marcinowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Marcinowice 855 85503 2010 157,00

Razem 157,00

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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.

’ c d ,



FB-BP.3111.133.2022.MJ

Urząd Gminy 
Marciszów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Marciszów 855 85503 2010 103,00

Razem 103,00

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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2022 r.

FB-BP.3111.133.2022.MJ

Urząd Gminy 
Męcinka

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Męcinka 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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2022 r.

FB-BP.3111.133.2022.MJ

Urząd Gminy 
Mietków

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Mietków 855 85503 2010 28,00

Razem 28,00

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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2022 r.

FB-BP .3111.133.2022.MJ

Urząd Gminy 
Miękinia

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Miękinia 855 85503 2010 231,00

Razem 231,00

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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maj a 2022 r.

FB-BP.3111.133.2022.MJ

Urząd Gminy 
Miłkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Miłkowice 855 85503 2010 140,00

Razem 140,00

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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2022 r.

FB-BP.3111.133.2022.MJ

Urząd Gminy 
Mściwojów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Mściwojów 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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.
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W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.



Wrocław, dnia 23 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Mysłakowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Mysłakowice 855 85503 2010 61,00

Razem 61,00

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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.133.2022.MJ

c



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2022 r.

FB-BP.3111.133.2022.MJ

Urząd Gminy 
Niechlów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Niechlów 855 85503 2010 74,00

Razem 74,00

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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2022 r.

FB-BP.3111.133.2022.MJ

Urząd Gminy 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Oleśnica 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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.



FB-BP.3111.133.2022.MJ

Urząd Gminy 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Oława 855 85503 2010 342,00

Razem 342,00

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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2022 r.

FB-BP.3111.133.2022.MJ

Urząd Gminy 
Osiecznica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Osiecznica 855 85503 2010 78,00

Razem 78,00

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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maj a 2022 r.

FB-BP.3111.133.2022.MJ

Urząd Gminy 
Paszowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Paszowice 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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2022 r. ~

FB-BP.3111.133.2022.MJ

Urząd Gminy 
Pęcław

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Pęcław 855 85503 2010 20,00

Razem 20,00

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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.



FB-BP.3111.133.2022.MJ

Urząd Gminy 
Pielgrzymka

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Pielgrzymka 855 85503 2010 59,00

Razem 59,00

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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.



FB-BP.3111.133.2022.MJ

Urząd Gminy 
Platerówka

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Platerówka 855 85503 2010 22,00

Razem 22,00

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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2022 r.

FB-BP.3111.133.2022.MJ

Urząd Gminy 
Przeworno

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Przeworno 855 85503 2010 21,00

Razem 21,00

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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF0I0.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2022 r.

FB-BP.3111.133.2022.MJ

Urząd Gminy 
Radwanice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF0I0) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Radwanice 855 85503 2010 113,00

Razem 113,00

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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.
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W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.



Wrocław, dnia 23 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Rudna

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Rudna 855 85503 2010 104,00

Razem 104,00

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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.133.2022.MJ



FB-BP.3111.133.2022.MJ

Urząd Gminy 
Ruja

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Ruja 855 85503 2010 78,00

Razem 78,00

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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2022 r.

FB-BP.3111.133.2022.MJ

Urząd Gminy 
Siekierczyn

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Siekierczyn 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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.
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W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2022 r.

FB-BP.3111.133.2022.MJ

Urząd Gminy 
Stare Bogaczowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Stare 
Bogaczowice 855 85503 2010 39,00

Razem 39,00

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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2022 r.

FB-BP.3111.133.2022.MJ

Urząd Gminy 
Stoszowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Stoszowice 855 85503 2010 196,00

Razem 196,00

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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.



FB-BP.3111.133.2022.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Sulików

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Sulików 855 85503 2010 103,00

Razem 103,00

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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.



Wrocław, dnia 23 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Świdnica 855 85503 2010 199,00

Razem 199,00

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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.

C ...

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.133.2022.MJ



FB-BP .3111.133.2022.MJ

Urząd Gminy 
Udanin

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Udanin 855 85503 2010 53,00

Razem 53,00

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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.



FB-BP.3111.133.2022.MJ

Urząd Gminy 
Walim

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Walim 855 85503 2010 78,00

Razem 78,00

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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.



FB-BP.3111.133.2022.MJ

Urząd Gminy 
Warta Bolesławiecka

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Warta 
Bolesławiecka 855 85503 2010 109,00

Razem 109,00

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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2022 r.

FB-BP.3111.133.2022.MJ

Urząd Gminy 
Wądroże Wielkie

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Wądroże Wielkie 855 85503 2010 40,00

Razem 40,00

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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.
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FB-BP.3111.133.2022.MJ

Urząd Gminy 
Wińsko

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Wińsko 855 85503 2010 232,00

Razem 232,00

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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2022 r.

FB-BP.3111.133.2022.MJ

Urząd Gminy 
Wisznia Mała

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Wisznia Mała 855 85503 2010 80,00

Razem 80,00

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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2022 r.

FB-BP.3111.133.2022.MJ

Urząd Gminy 
Zagrodno

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Zagrodno 855 85503 2010 53,00

Razem 53,00

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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.



FB-BP.3111.133.2022.MJ

Urząd Gminy 
Zawonia

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Zawonia 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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.

■ 'kmkO,

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2022 r.

FB-BP.3111.133.2022.MJ

Urząd Gminy 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Zgorzelec 855 85503 2010 184,00

Razem 184,00

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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.



FB-BP.3111.133.2022.MJ

Urząd Gminy 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maj a 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Złotoryja 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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2022 r.

FB-BP.3111.133.2022.MJ

Urząd Gminy 
Żórawina

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Żórawina 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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.
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Wrocław, dnia 23 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Żukowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.9.2022.MF.242 

( nr wewnętrzny -  MF010) z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Żukowice 855 85503 2010 69,00

Razem 69,00

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 2022 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 2022 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF010.
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