
FB-BP.3111.336.2019.MS
Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.457.2019.MF.3302 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 sierpnia 2019 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2110 SP Bolesławiec 22 600,00

Razem 22 600,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 18), przeznaczone 

są na realizację świadczenia „Dobry start”, jako zadania zleconego z zakresu administracji 

rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5.- Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.
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FB-BP.3111.336.2019.MS

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 27 sierpnia 2019 r.

Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.457.2019.MF.3302 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2110 SP Dzierżoniów 28 210,00

Razem 28 210,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 18), przeznaczone 

są na realizację świadczenia „Dobry start”, jako zadania zleconego z zakresu administracji 

rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.
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FB-BP.3111.336.2019.MS
Starostwo Powiatowe 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.457.2019.MF.3302 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 sierpnia 2019 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2110 SP Głogów 46 140,00

Razem 46 140,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 18), przeznaczone 

są na realizację świadczenia „Dobry start”, jako zadania zleconego z zakresu administracji 

rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.
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FB-BP.3111.336.2019.MS
Starostwo Powiatowe 
Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.457.2019.MF.3302 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 sierpnia 2019 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2110 SP Góra 10 450,00

Razem 10 450,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 18), przeznaczone 

są na realizację świadczenia „Dobry start”, jako zadania zleconego z zakresu administracji 

rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

. Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.
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FB-BP.3111.336.2019.MS
Starostwo Powiatowe 
Jawor

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.457.2019.MF.3302 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 sierpnia 2019 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2110 SP Jawor 20 700,00

Razem 20 700,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 18), przeznaczone 

są na realizację świadczenia „Dobry start”, jako zadania zleconego z zakresu administracji 

rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.
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FB-BP.3111.336.2019.MS
Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.457.2019.MF.3302 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 sierpnia 2019 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2110 SP Jelenia Góra 24 700,00

Razem 24 700,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 18), przeznaczone 

są na realizację świadczenia „Dobry start”, jako zadania zleconego z zakresu administracji 

rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.



FB-BP.3111.336.2019.MS
Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.457.2019.MF.3302 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 sierpnia 2019 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2110 SP Kamienna Góra 10 080,00

Razem 10 080,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 18), przeznaczone 

są na realizację świadczenia „Dobry start”, jako zadania zleconego z zakresu administracji 

rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.
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FB-BP.3111.336.2019.MS
Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.457.2019.MF.3302 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 sierpnia 2019 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2110 SP Kłodzko 57 300,00

Razem 57 300,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 18), przeznaczone 

są na realizację świadczenia „Dobry start”, jako zadania zleconego z zakresu administracji 

rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełno sprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.
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FB-BP.3111.336.2019.MS
Starostwo Powiatowe 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.457.2019.MF.3302 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 sierpnia 2019 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2110 SP Legnica 9 280,00

Razem 9 280,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 18), przeznaczone 

są na realizację świadczenia „Dobry start”, jako zadania zleconego z zakresu administracji 

rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.
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FB-BP.3111.336.2019.MS
Starostwo Powiatowe 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.457.2019.MF.3302 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 sierpnia 2019 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2110 SP Lubań 14 820,00

Razem 14 820,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 18), przeznaczone 

są na realizację świadczenia „Dobry start”, jako zadania zleconego z zakresu administracji 

rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2019 

po strome dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.
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FB-BP.3111.336.2019.MS
Starostwo Powiatowe 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.457.2019.MF.3302 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 sierpnia 2019 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2110 SP Lubin 25 720,00

Razem 25 720,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 18), przeznaczone 

są na realizację świadczenia „Dobry start”, jako zadania zleconego z zakresu administracji 

rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.
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FB-BP.3111.336.2019.MS
Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.457.2019.MF.3302 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 sierpnia 2019 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2110 SP Lwówek Śląski 16 650,00

Razem 16 650,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 18), przeznaczone 

są na realizację świadczenia „Dobry start”, jako zadania zleconego z zakresu administracji 

rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.

Z up. WOJEWOD^BDLNOŚLĄSKIEGO

y/E dyta  Sapała
ZASTĘPGA  DYRW>Ćrf*<WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.336.2019.MS
Starostwo Powiatowe 
Milicz

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.457.2019.MF.3302 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 sierpnia 2019 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2110 SP Milicz 9 730,00

Razem 9 730,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 18), przeznaczone 

są na realizację świadczenia „Dobry start”, jako zadania zleconego z zakresu administracji 

rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji — MF127.



FB-BP.3111.336.2019.MS

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 27 sierpnia 2019 r.

Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.457.2019.MF.3302 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2110 SP Oleśnica 27 250,00

Razem 27 250,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 18), przeznaczone 

są na realizację świadczenia „Dobry start”, jako zadania zleconego z zakresu administracji 

rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.

'Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.336.2019.MS

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 27 sierpnia 2019 r.

Starostwo Powiatowe 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.457.2019.MF.3302 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2110 SP Oława 49 290,00

Razem 49 290,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 18), przeznaczone 

są na realizację świadczenia „Dobry start”, jako zadania zleconego z zakresu administracji 

rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.336.2019.MS
Starostwo Powiatowe 
Polkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.457.2019.MF.3302 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 sierpnia 2019 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2110 SP Polkowice 19 470,00

Razem 19 470,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 18), przeznaczone 

są na realizację świadczenia „Dobry start”, jako zadania zleconego z zakresu administracji 

rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.

Z up. WOJEWDm^J^LNpŚŁĄSKIEGO

/Edyta Śai& aftf
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansow i Budżetu



FB-BP.3111.336.2019.MS

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 sierpnia 2019 r.

Starostwo Powiatowe 
Strzelin

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.457.2019.MF.3302 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2110 SP Strzelin 24 800,00

Razem 24 800,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 18), przeznaczone 

są na realizację świadczenia „Dobry start”, jako zadania zleconego z zakresu administracji 

rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5.- Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.

z up. w ojew od^ ^ lnoś ą̂sk ieg o

Yta SapaftT“? '
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.336.2019.MS
Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.457.2019.MF.3302 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 sierpnia 2019 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2110 SP Środa Śląska 12 936,00

Razem 12 936,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 18), przeznaczone 

są na realizację świadczenia „Dobry start”, jako zadania zleconego z zakresu administracji 

rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:
V

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.



FB-BP.3111.336.2019.MS
Starostwo Powiatowe 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.457.2019.MF.3302 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 sierpnia 2019 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2110
------  . . . .  . r - - ....................

SP Świdnica 31 120,00

Razem 31 120,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 18), przeznaczone 

są na realizację świadczenia „Dobry start”, jako zadania zleconego z zakresu administracji 

rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.

Z up. WOJEWÔ ÔLNOŚ̂ ĄSKIEGO

C^dyta Sap&ta'
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.336.2019.MS
Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.457.2019.MF.3302 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 sierpnia 2019 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2110 SP Trzebnica 15 990,00

Razem 15 990,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 18), przeznaczone 

są na realizację świadczenia „Dobry start”, jako zadania zleconego z zakresu administracji 

rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.



FB-BP.3111.336.2019.MS
Starostwo Powiatowe 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.457.2019.MF.3302 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 sierpnia 2019 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2110 SP Wałbrzych 32 950,00

Razem 32 950,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 18), przeznaczone 

są na realizację świadczenia „Dobry start”, jako zadania zleconego z zakresu administracji 

rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.336.2019.MS
Starostwo Powiatowe 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.457.2019.MF.3302 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 sierpnia 2019 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2110 SP Wołów 9 800,00

Razem 9 800,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 18), przeznaczone 

są na realizację świadczenia „Dobry start”, jako zadania zleconego z zakresu administracji 

rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.

Z up. WOJEWOp*l5ÓlNO$ł^SKIEGO

ZASTĘPCXi5YREKTOR>T WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.336.2019.MS
Starostwo Powiatowe 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.457.2019.MF.3302 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 sierpnia 2019 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2110 SP Wrocław 29 000,00

Razem 29 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 18), przeznaczone 

są na realizację świadczenia „Dobry start”, jako zadania zleconego z zakresu administracji 

rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.

Z up. WOJEWOpYTOLNO^d^KIEGO
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FB-BP.3111.336.2019.MS
Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.457.2019.MF.3302 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 sierpnia 2019 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2110 SP Ząbkowice Śląskie 21 560,00

Razem 21 560,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 18), przeznaczone 

są na realizację świadczenia „Dobry start”, jako zadania zleconego z zakresu administracji 

rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.
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FB-BP.3111.336.2019.MS
Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.457.2019.MF.3302 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 sierpnia 2019 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2110 SP Zgorzelec 29 890,00

Razem 29 890,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 18), przeznaczone 

są na realizację świadczenia „Dobry start”, jako zadania zleconego z zakresu administracji 

rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.

Z up. W0J£W0^56lŃ0ŚL^SK!EG0
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FB-BP.3111.336.2019.MS
Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.457.2019.MF.3302 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 sierpnia 2019 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2110 SP Złotoryja 17 510,00

Razem 17 510,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 18), przeznaczone 

są na realizację świadczenia „Dobry start”, jako zadania zleconego z zakresu administracji 

rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.
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FB-BP.3111.336.2019.MS

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 27 sierpnia 2019 r.

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.457.2019MF.3302 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2110 , m.n.p.p. Jelenia Góra 29 100,00

Razem 29 100,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 18), przeznaczone 

są na realizację świadczenia „Dobry start”, jako zadania zleconego z zakresu administracji 

rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.
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FB-BP.3111.336.2019.MS
Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.457.2019.MF.3302 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 sierpnia 2019 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2110 m.n.p.p. Legnica 30 640,00

Razem 30 640,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 18), przeznaczone 

są na realizację świadczenia „Dobry start”, jako zadania zleconego z zakresu administracji 

rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.
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Urząd Miasta 
Wałbrzych

W '.’związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.457.2019.MF.3302 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 sierpnia 2019 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2110 m.n.p.p. Wałbrzych 76 000,00

Razem 76 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 18), przeznaczone 

są na realizację świadczenia „Dobry start”, jako zadania zleconego z zakresu administracji 

rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.



FB-BP.3111.336.2019.MS
Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.457.2019.MF.3302 

(nr wewnętrzny MF127) z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 sierpnia 2019 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2110 m.n.p.p. Wrocław 151 700,00

Razem 151 700,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 18), przeznaczone 

są na realizację świadczenia „Dobry start”, jako zadania zleconego z zakresu administracji 

rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.


