
FB-BP.3111.336.2019.MS
Urząd Miasta 
Bielawa

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 2010 UM Bielawa 255 000,00

Razem 255 000,00

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.

dolnośląskiego

Sapała
*TORA WYDZ/AŁU 
i Budżetu



FB-BP.3111.336.2019.MS
Urząd Miasta 
Boguszów Gorce

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 2010 UM Boguszów Gorce 141 000,00

Razem 141 000,00

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. WOJBWÓDY DOLNOŚLĄSKIEGO

A  Edyta
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.336.2019.MS
Urząd Miasta 
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:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 sierpnia 2019 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 UM Bolesławiec 217 000,00

Razem 217 000,00

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. WOJEWpBY DOLNOŚLĄSKIEGO

/  Edyta/Napala 
ZAST^RpA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.336.2019.MS
Urząd Miasta 
Chojnów

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 2010 UM Chojnów 128 000,00

Razem 128 000,00

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. wojEyyetfy do^ ś lą s k ie g o

f  Edyrfijsapała
ZASTĘPCA D Y f^T G R A  WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.336.2019.MS
Urząd Miasta 
Duszniki Zdrój

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 2010 UM Duszniki Zdrój 38 000,00

Razem 38 000,00

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.

Zup. WOJEWC^DOLNO$kĄSKIEGO

ZASTĘPcI DYREKTORA WYDZIAŁU
Finansów i budżetu



FB-BP.3111.336.2019.MS
Urząd Miasta 
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:

'WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 sierpnia 2019 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 UM Dzierżoniów 264 000,00

Razem 264 000,00

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. WOJEW0 p y '5 0 L KI EGO

rkflvta
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.336.2019.MS
Urząd Miasta 
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:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 sierpnia 2019 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 UM Głogów 715 000,00

Razem 715 000,00

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 

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.

Z up. W O J E W O D y ^J O Ś J ^ IE G O

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.336.2019.MS
Urząd Miasta 
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:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 sierpnia 2019 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 UM Jawor 206 000,00

Razem 206 000,00

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.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.336.2019.MS
Urząd Miasta 
Jedlina Zdrój

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 2010 UM Jedlina Zdrój 45 000,00

Razem 45 000,00

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. WOJEVVOp>^OLNp6LASK!EGO

Z A S T Ę P ^  DYREKTOR/. WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.336.2019.MS
Urząd Miasta 
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:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 sierpnia 2019 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 UM Jelenia Góra 600 000,00

Razem 600 000,00

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 
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 2010 UM Kamienna Góra 175 000,00

Razem 175 000,00

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 sierpnia 2019 r.

FB-BP.3111.336.2019.MS
Urząd Miasta 
Karpacz

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 2010 UM Karpacz 36 000,00

Razem 36 000,00

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. WOJEWpgtfT>QLNpŚ£ĄSKIEGO
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FB-BP.3111.336.2019.MS
Urząd Miasta 
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 2010 UM Kłodzko 237 000,00

Razem 237 000,00

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. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKI



FB-BP.3111.336.2019.MS
Urząd Miasta 
Kowary

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

(nr wewnętrzny MFI27) 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 2010 UM Kowary 98 000,00

Razem 98 000,00

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 
Kudowa Zdrój

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 2010 UM Kudowa Zdrój 96 000,00

Razem 96 000,00

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.

-ĄSK/EGG 

UDZIAŁU



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 2010 UM Legnica 941 000,00

Razem 941 000,00

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. WOJEWODY



FB-BP.3111.336.2019.MS
Urząd Miasta 
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:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 sierpnia 2019 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 UM Lubań 190 000,00

Razem 190 000,00

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 
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 2010 UM Lubin 726 000,00

Razem 726 000,00

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. W OJ EW O D ^& D Lf' OijLĄS KIEGO



FB-BP.3111.336.2019.MS
Urząd Miasta 
Nowa Ruda

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)

5

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 sierpnia 2019 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 UM Nowa Ruda 191 000,00

Razem 191 000,00

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. WOJEWC^DOLNOŚLASKIEGO



FB-BP.3111.336.2019.MS
Urząd Miasta 
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)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 sierpnia 2019 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 UM Oleśnica 393 000,00

Razem 393 000,00

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 
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)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 sierpnia 2019 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 UM Oława 351 000,00

Razem 351 000,00

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 strome dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. W OJEVYO?<DOLj^lĄ$!'!EGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 sierpnia 2019 r.

FB-BP.3111.336.2019.MS
Urząd Miasta 
Piechowice

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:
fw złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 UM Piechowice 60 000,00

Razem 60 000,00

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 sierpnia 2019 r.

FB-BP.3111.336.2019.MS
Urząd Miasta 
Piława Górna

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 2010 UM Piława Górna 62 000,00

Razem 62 000,00

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 
Polanica Zdrój

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 2010 UM Polanica Zdrój 51 000,00

Razem 51 000,00

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 

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.



FB-BP.3111.336.2019.MS
Urząd Miasta 
Szczawno Zdrój

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:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 sierpnia 2019 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 UM Szczawno Zdrój 49 000,00

Razem 49 000,00

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 
Szklarska Poręba

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 2010 UM Szklarska Poręba 44 000,00

Razem 44 000,00

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 
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:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 sierpnia 2019 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 UM Świdnica 472 000,00

Razem 472 000,00

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 
Świebodzice

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 2010 UM Świebodzice 199 000,00

Razem 199 000,00

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 
Świeradów Zdrój

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 2010 UM Świeradów Zdrój 40 000,00

Razem 40 000,00

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 
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 2010 UM Wałbrzych 923 000,00

Razem 923 000,00

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.


