
FB.BP.3111.364.2019.MS
Urząd Miasta 
Bielawa

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/BP6.4143.18.2.2019.ZUB 

(nr wewnętrzny MF141) z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2019 r.

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dziai Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UM Bielawa 753 900

Razem 753 900

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę świadczeń 

wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci.

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 -  MF141.

Z up. WOJEWp0V D O L S K IE G O

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB.BP.3111.364.2019.MS
Urząd Miasta 
Boguszów Gorce

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/BP6.4143.18.2.2019.ZUB 

(nr wewnętrzny MF141) z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2019 r.

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UM Boguszów Gorce 2 100

Razem 2 100

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę świadczeń 

wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci.

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 -  MF141.

Z up. W O JE W O tęJO L^^S K IE G O

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB.BP.3111.364.2019.MS
Urząd Miasta 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/BP6.4143.18.2.2019.ZUB 

(nr wewnętrzny MF141) z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2019 r .

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UM Bolesławiec 653 000

Razem 653 000

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę świadczeń 

wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci.

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 -  MF141.

Zup.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu

WOJEWOpYTOL^^KlEGO

Edyta Sapała



FB.BP.3111.364.2019.MS
Urząd Miasta 
Chojnów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/BP6.4143.18.2.2019.ZUB 

(nr wewnętrzny MF141) z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2019 r.

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UM Chojnów 232 000

Razem 232 000

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę świadczeń 

wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci.

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 -  MF141.

Z up. W O J E V ^ < D O ^ 0 $LĄSKIEGO

Edytd Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB.BP.3111.364.2019.MS
Urząd Miasta 
Jedlina Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/BP6.4143.18.2.2019.ZUB 

(nr wewnętrzny MF141) z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2019 r.

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UM Jedlina Zdrój 99 800

Razem 99 800

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę świadczeń 

wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci.

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 -  MF141.

Z up. W O J E ^D Y ^P t^Ś L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB.BP.3111.364.2019.MS
Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/BP6.4143.18.2.2019.ZUB 

(nr wewnętrzny MF141) z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2019 r.

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UM Jelenia Góra 258 600

Razem 258 600

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę świadczeń 

wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci.

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 -  MF141.

Z up. W O J E W O ^ D O ^^ ^ ,S K !E G O

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB.BP.3111.364.2019.MS
Urząd Miasta 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/BP6.4143.18.2.2019.ZUB 

(nr wewnętrzny MF141) z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2019 r.

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UM Kamienna Góra 315 700

Razem 315 700

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę świadczeń 

wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci.

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 -  MF141.

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

Edyta Sctpćiłii
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB.BP.3111.364.2019.MS
Urząd Miasta 
Karpacz

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/BP6.4143.18.2.2019.ZUB 

(nr wewnętrzny MF141) z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2019 r .

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UM Karpacz 82 400

Razem 82 400

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę świadczeń 

wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci.

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 -  MF141.

Z up. W O JE ^D Y ^ k f ? O ŚLASKlEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB.BP.3111.364.2019.MS
Urząd Miasta 
Kudowa Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/BP6.4143.18.2.2019.ZUB 

(nr wewnętrzny MF141) z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2019 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UM Kudowa Zdrój 267 200

Razem 267 200

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę świadczeń 

wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci.

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 -  MF141.

Z up. W O J E ^^Y ^W Ó Ś L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB.BP.3111.364.2019.MS
Urząd Miasta 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/BP6.4143.18.2.2019.ZUB 

(nr wewnętrzny MF141) z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2019 r.

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UM Lubań 652 800

Razem 652 800

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę świadczeń 

wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci.

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 -  MFI41.

Z up. W O J E W ^ D O ^ g ^ L A S K lE G O

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB.BP.3111.364.2019.MS
Urząd Miasta 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/BP6.4143.18.2.2019.ZUB 

(nr wewnętrzny MF141) z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2019 r.

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UM Lubin 1 798 900

Razem 1 798 900

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę świadczeń 

wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci.

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 -  MF141.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



FB.BP.3111.364.2019.MS
Urząd Miasta 
Nowa Ruda

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/BP6.4143.18.2.2019.ZUB 

(nr wewnętrzny MF141) z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2019 r.

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UM Nowa Ruda 153 500

Razem 153 500

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę świadczeń 

wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci.

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 -  MF141.

Zup. W O J E V ^ Y D ^ ^ § L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB.BP.3111.364.2019.MS
Urząd Miasta 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/BP6.4143.18.2.2019.ZUB 

(nr wewnętrzny MF141) z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2019 r.

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UM Oława 492 500

Razem 492 500

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę świadczeń 

wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci.

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 -  MF141.

Zup.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżstu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2019 r.

FB.BP.3111.364.2019.MS
Urząd Miasta 
Szczawno Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/BP6.4143.18.2.2019.ZUB 

(nr wewnętrzny MF141) z dnia 11 września 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 85501 2060 UM Szczawno Zdrój 167 200

Razem 167 200

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę świadczeń 

wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci.

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 -  MF141.

Finansów i Budżetu



w jp r^

FB.BP.3111.364.2019.MS
Urząd Miasta 
Szklarska Poręba

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/BP6.4143.18.2.2019.ZUB 

(nr wewnętrzny MF141) z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2019 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UM Szklarska Poręba 99 700

Razem 99 700

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę świadczeń 

wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci.

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 z w otów  środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewał wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF141.



FB.BP.3111.364.2019.MS
Urząd Miasta 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/BP6.4143.18.2.2019.ZUB 

(nr wewnętrzny MF141) z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2019 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UM Świdnica 2 280 600

Razem 2 280 600

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę świadczeń 

wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci.

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 -  MF141.

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB.BP.3111.364.2019.MS
Urząd Miasta 
Świebodzice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/BP6.4143.18.2.2019.ZUB 

(nr wewnętrzny MF141) z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2019 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UM Świebodzice 970 700

Razem 970 700

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę świadczeń 

wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci.

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 -  MF141.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 
Finansów i ¡Sudż&iu



FB.BP.3111.364.2019.MS
Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/BP6.4143.18.2.2019.ZUB 

(nr wewnętrzny MF141) z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2019 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UM Wałbrzych 3 889 100

Razem 3 889 100

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę świadczeń 

wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci.

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 -  MF141.

Z up. W O J ^ o D Y  DpjrNOŚLĄSKIEGO

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2019 r.

FB.BP.3111.364.2019.MS
Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/BP6.4143.18.2.2019.ZUB 

(nr wewnętrzny MF141) z dnia 11 września 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 85501 2060 UM Wrocław 52 240 700

Razem 52 240 700

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę świadczeń 

wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci.

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 -  MF141.

SKIEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

Z up. WC



FB.BP.3111.364.2019.MS
Urząd Miasta 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/BP6.4143.18.2.2019.ZUB 

(nr wewnętrzny MF141) z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2019 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2019 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UM Złotoryja 273 300

Razem 273 300

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę świadczeń 

wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci.

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 -  MF141.


