
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2019 r.

FB.BP.3111.364.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

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 UMiG Bardo 99 000

Razem 99 000

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.

Finansów i Budżeti



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 września 2019 r.

FB.BP.3111.364.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

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 UMiG Bogatynia 485 700

Razem 485 700

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.

Finansów i Budżaiu



FB.BP.3111.364.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

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 UMiG Bystrzyca Kłodzka 377 000

Razem 377 000

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 -  MF14I.

Z up. vyOJEWg0ffD^^^SKIEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁ U

Finansów i 3udżetu



FB.BP.3111.364.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

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 UMiG Chocianów 446 000

Razem 446 000

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.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WVDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB.BP.3111.364.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Jaworzyna Śląska

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 UMiG Jaworzyna Śląska 333 500

Razem 333 500

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.

Z up. WOJE

Edyta Sapała
ZASTĘPCA d / r e k t o k a  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



FB.BP.3111.364.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Mieroszów

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 UMiG Mieroszów 26 800

Razem 26 800

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 -  MF141.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB.BP.3111.364.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Nowogrodziec

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 UMiG Nowogrodziec 271 500

Razem 271 500

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.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAU

Finansów i Budżetu



FB.BP.3111.364.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Oborniki Śląskie

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 UMiG Oborniki Śląskie 796 800

Razem 796 800

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 -  MF141.

Zup.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB.BP.3111.364.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Polkowice

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 UMiG Polkowice 541 700

Razem 541 700

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.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu

W O JEW O^DO LNO^ŚKIEG O  

Edyto Sapała



FB.BP.3111.364.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Przemków

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 UMiG Przemków 79 500

Razem 79 500

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.

Z up.

Edyta Sapało
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB.BP.3111.364.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Siechnice

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 UMiG Siechnice 1 600 800

Razem 1 600 800

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 -  MF141.

Z up.

Edyta'Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB.BP.3111.364.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Stronie Śląskie

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 UMiG Stronie Śląskie 93 300

Razem 93 300

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.

Z up. VWJEVVOOY^Otii^SKiEGO

Edyta Sapaiu
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB.BP.3111.364.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin

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 UMiG Strzelin 661 000

Razem 661 000

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.

EdytaHapaia
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB.BP.3111.364.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Syców

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 UMiG Syców 47 500

Razem 47 500

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.

2 up. VVOJEVV^DfD^^LASKIEGO

Edyti Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB.BP.3111.364.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

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 UMiG Szczytna 29 300

Razem 29 300

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.

Z up. V W J E W 0 ^ 6 0 L ^ S ^ S K t E G C

Edyto Sapało
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budi«tu



FB.BP.3111.364.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

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 UMiG Środa Śląska 571 500

Razem 571 500

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.

Z up.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



FB.BP.3111.364.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

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 UMiG Trzebnica 1 228 800

Razem 1 228 800

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 uo W OJEV^YD^^^SKIEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB.BP.3111.364.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

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 UMiG Wołów 667 100

Razem 667 100

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 

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.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu

WOJE^D Y DgW^ŚLĄSKIEGO 

Edyta Sapała



FB.BP.3111.364.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Żarów

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 UMiG Żarów 413 400

Razem 413 400

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.

2 up. WOJEV\^<D^P$LĄSK!EGO

Edyta Sapała^
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu


