
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 września 2019 r.

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)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 UM Bolesławiec 290

Razem 290

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 DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina frflj^ fó ffiz ied ziak  
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 września 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 3100

Razem 3 100

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. WOJEVyOOY C^NOŚIASKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 września 2019 r.

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:
(w złotych)

Dział Rozdział P arag raf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 UM Lubań 450

Razem 450

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

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

rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w  tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 września 2019 r.

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)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 UM Świdnica 22 520

Razem 22 520

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. WOJEWOOY DOLNOŚLĄSKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 września 2019 r.

FB-BP.3111.336.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

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 UMiG Bardo 3 780

Razem 3 780

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

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

rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji — MF127.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 września 2019 r.

FB-BP.3111.336.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Oborniki Śląskie

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 UMiG Oborniki Śląskie 3 000

Razem 3 000

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

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

rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF127.
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Celi j U m ,  Dziedziak
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 września 2019 r.

FB-BP.3111.336.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Olszyna

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 UMiG Olszyna 46 540

Razem 46 540

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

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

rządowej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji — MF127.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 września 2019 r.

FB-BP.3111.336.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

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 UMiG Żmigród 77 840

Razem 77 840

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 o je w o o y . ^ C no ś^ą s k ie g c

Celina ̂ ¡ d M im file d z io k  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 września 2019 r.

FB-BP.3111.336.2019.MS
Urząd Gminy 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.457.2019M F.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 UG Lubin 11 490

Razem 11 490

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 DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina 
DYREKTOR W/DZIAŁU 

Finansów i Eiydżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 września 2019 r.

FB-BP.3111.336.2019.MS
Urząd Gminy 
Niechlów

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 UG Niechlów 4 000

Razem 4 000

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 DOLNOŚLĄSKIEGO 

Dziedziok
d y k e k t o r [w y d z ia ł u

Finansów \  Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 września 2019 r.

FB-BP.3111.336.2019.MS
Urząd Gminy 
Oława

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 UG Oława 20 980

Razem 20 980

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 IKDJ^NOŚLĄSKIEGO 

Celina I ^ W f f i z i e d z i a k
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 września 2019 r.

FB-BP.3111.336.2019.MS
Urząd Gminy 
Sulików

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 UG Sulików 22 800

Razem 22 800

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 DC^OŚŁ^SKIEGO

Celina M ŚfzerulDzi* dziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budietu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 września 2019 r.

FB-BP.3111.336.2019.MS
Urząd Gminy 
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)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010
r

UG Świdnica 7 040

Razem 7 040

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 ro ^ io Ś U S K IE G O
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