
FB-BP.3111.155.2020.GF

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2 czerwca 2020 r.

Urząd Miasta 
Bielawa

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.88.2020.MF.1368 

(nr wewnętrzny MF066) z dnia 19 maja 2020 r. r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2020 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

855 85505 2030 Urząd Miasta Bielawa 267 150
Razem 267 150

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są 

na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3, stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWpDY DOLNOŚLĄSKIEGO

DYREKTOR W Y P A Ł U  
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.155.2020.GF

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2 czerwca 2020 r.

Urząd Miasta 
Chojnów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.88.2020.MF.1368 

(nr wewnętrzny MF066) z dnia 19 maja 2020 r. r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2020 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

855 85505 2030 Urząd Miasta Chojnów 81 000
Razem 81 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są 

na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3, stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

Z



FB-BP.3111.155.2020.GF

Urząd Miasta 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.88.2020.MF.1368 

(nr wewnętrzny MF066) z dnia 19 maja 2020 r. r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2020 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2 czerwca 2020 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

855 85505 2030 Urząd Miasta Głogów 129 570
Razem 129 570

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są 

na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3, stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

• ( h i n r L i  )Ce 1;; i dJimmM ąłyhz. ijedz i ak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.155.2020.GF

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2 czerwca 2020 r.

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.88.2020.MF.1368 

(nr wewnętrzny MF066) z dnia 19 maja 2020 r. r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2020 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

855 85505 2030 Urząd Miasta Jelenia Góra 42 120
Razem 42 120

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są 

na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3, stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODł DOLMOŚl/sklEGO

yMmi
'arzena Dz.uCelina Marzena fízx)ál{iak 

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu)



FB-BP.3111.155.2020.GF

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2 czerwca 2020 r.

Urząd Miasta 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.88.2020.MF.1368 

(nr wewnętrzny MF066) z dnia 19 maja 2020 r. r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2020 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

855 85505 2030 Urząd Miasta Kamienna Góra 38 880
Razem 38 880

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są 

na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3, stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWOPJf DOIŁOŚ



FB-BP.3111.155.2020.GF

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2 czerwca 2020 r.

Urząd Miasta 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.88.2020.MF.1368 

(nr wewnętrzny MF066) z dnia 19 maja 2020 r. r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2020 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

855 85505 2030 Urząd Miasta Kłodzko 121 500
Razem 121 500

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są 

na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3, stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.155.2020.GF

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2 czerwca 2020 r.

Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.88.2020.MF.1368 

(nr wewnętrzny MF066) z dnia 19 maja 2020 r. r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2020 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

855 85505 2030 Urząd Miasta Legnica 84 240
Razem 84 240

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są 

na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3, stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNO^bASKIEGO 

C elina^i^IS^ĄiSf^i/nziak
DYREKTOR WYBZIAŁU 

Finansów i Budastu



FB-BP.3111.155.2020.GF

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2 czerwca 2020 r.

Urząd Miasta 
Pieszyce

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.88.2020.MF.1368 

(nr wewnętrzny MF066) z dnia 19 maja 2020 r. r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2020 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

855 85505 2030 Urząd Miasta Pieszyce 72 900
Razem 72 900

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są 

na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3, stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWp$Y D O LN O ^ iĄ KIEGO



FB-BP.3111.155.2020.GF

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2 czerwca 2020 r.

Urząd Miasta 
Szklarska Poręba

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.88.2020.MF.1368 

(nr wewnętrzny MF066) z dnia 19 maja 2020 r. r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

2020 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

855 85505 2030 Urząd Miasta Szklarska Poręba 72 900
Razem 72 900

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są 

na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3, stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.155.2020.GF

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2 czerwca 2020 r.

Urząd Miasta 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.88.2020.MF.1368 

(nr wewnętrzny MF066) z dnia 19 maja 2020 r. r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

2020 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

855 85505 2030 Urząd Miasta Świdnica 186 300
Razem 186 300

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są 

na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3, stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.155.2020.GF

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2 czerwca 2020 r.

Urząd Miasta 
Świebodzice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.88.2020.MF.1368 

(nr wewnętrzny MF066) z dnia 19 maja 2020 r. r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

2020 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

855 85505 2030 Urząd Miasta Świebodzice 9 720
Razem 9 720

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są 

na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3, stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.155.2020.GF

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2 czerwca 2020 r.

Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.88.2020.MF.1368 

(nr wewnętrzny MF066) z dnia 19 maja 2020 r. r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2020 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

855 85505 2030 Urząd Miasta Wałbrzych 615 600
Razem 615 600

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są 

na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3, stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.155.2020.GF

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2 czerwca 2020 r.

Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.88.2020.MF.1368 

(nr wewnętrzny MF066) z dnia 19 maja 2020 r. r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2020 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

855 85505 2030 Urząd Miasta Wrocław 77 220
Razem 77 220

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są 

na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3, stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2 czerwca 2020 r.

FB-BP.3111.155.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.88.2020.MF.1368 

(nr wewnętrzny MF066) z dnia 19 maja 2020 r. r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2020 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

855 85505 2030 Urząd Miasta i Gminy Bogatynia 34 020
Razem 34 020

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są 

na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3, stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina 
DYREKTOR WYDZiEt.ll 

Finansów i oudzGioł



FB-BP.3111.155.2020.GF

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2 czerwca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Głuszyca

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.88.2020.MF.1368 

(nr wewnętrzny MF066) z dnia 19 maja 2020 r. r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2020 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

855 85505 2030 Urząd Miasta i Gminy Głuszyca 72 900
Razem 72 900

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są 

na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3, stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.155.2020.GF

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2 czerwca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.88.2020.MF.1368 

(nr wewnętrzny MF066) z dnia 19 maja 2020 r. r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

2020 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

855 85505 2030 Urząd Miasta i Gminy Góra 97 200
Razem 97 200

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są 

na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3, stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.155.2020.GF

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2 czerwca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.88.2020.MF.1368 

(nr wewnętrzny MF066) z dnia 19 maja 2020 r. r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2020 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

855 85505 2030 Urząd Miasta i Gminy Gryfów Śląski 64 800
Razem 64 800

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są 

na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3, stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.155.2020.GF

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2 czerwca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Jaworzyna Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.88.2020.MF.1368 

(nr wewnętrzny MF066) z dnia 19 maja 2020 r. r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2020 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

855 85505 2030 Urząd Miasta i Gminy Jaworzyna 
Śląska 55 080

Razem 55 080

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są 

na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3, stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.155.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Leśna

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.88.2020.MF.1368 

(nr wewnętrzny MF066) z dnia 19 maja 2020 r. r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2 czerwca 2020 r.

2020 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

855 85505 2030 Urząd Miasta i Gminy Leśna 48 600
Razem 48 600

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są 

na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3, stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina 
DYREKTOR WYd Sa ŁU 

Finansów i Liucii.Gki



FB-BP.3111.155.2020.GF

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2 czerwca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.88.2020.M F.1368 

(nr wewnętrzny MF066) z dnia 19 maja 2020 r. r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2020 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

855 85505 2030 Urząd Miasta i Gminy Lubomierz 40 500
Razem 40 500

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są 

na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w  wieku 

do lat 3, stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.155.2020.GF

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2 czerwca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Międzylesie

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.88.2020.M F.1368 

(nr wewnętrzny MF066) z dnia 19 maja 2020 r. r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2020 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

855 85505 2030 Urząd Miasta i Gminy Międzylesie 24 300
Razem 24 300

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są 

na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3, stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2 czerwca 2020 r.

FB-BP.3111.155.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Milicz

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.88.2020.MF.1368 

(nr wewnętrzny MF066) z dnia 19 maja 2020 r. r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2020 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

855 85505 2030 Urząd Miasta i Gminy Milicz 51 840
Razem 51 840

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są 

na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3, stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2 czerwca 2020 r.

FB-BP.3111.155.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Oborniki Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.88.2020.MF.1368 

(nr wewnętrzny MF066) z dnia 19 maja 2020 r. r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2020 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

855 85505 2030 Urząd Miasta i Gminy Oborniki Śląskie 236 220
Razem 236 220

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są 

na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3, stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.155.2020.GF

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2 czerwca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Polkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.88.2020.MF.1368 

(nr wewnętrzny MF066) z dnia 19 maja 2020 r. r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2020 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

855 85505 2030 Urząd Miasta i Gminy Polkowice 124 260
Razem 124 260

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są 

na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3, stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.155.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Radków

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.88.2020.MF.1368 

(nr wewnętrzny MF066) z dnia 19 maja 2020 r. r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2020 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2 czerwca 2020 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

855 85505 2030 Urząd Miasta i Gminy Radków 51 840
Razem 51 840

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są 

na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3, stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.155.2020.GF

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2 czerwca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Siechnice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.88.2020.MF.1368 

(nr wewnętrzny MF066) z dnia 19 maja 2020 r. r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

2020 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

855 85505 2030 Urząd Miasta i Gminy Siechnice 145 800
Razem 145 800

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są 

na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3, stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.155.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Stronie Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.88.2020.MF.1368 

(nr wewnętrzny MF066) z dnia 19 maja 2020 r. r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2020 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2 czerwca 2020 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

855 85505 2030 Urząd Miasta i Gminy Stronie Śląskie 37 125
Razem 37 125

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są 

na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3, stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.155.2020.GF

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2 czerwca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.88.2020.MF.1368 

(nr wewnętrzny MF066) z dnia 19 maja 2020 r. r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2020 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

855 85505 2030 Urząd Miasta i Gminy Szczytna 30 780
Razem 30 780

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są 

na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3, stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WC

Cci 
D



FB-BP.3111.155.2020.GF

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2 czerwca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.88.2020.MF.1368 

(nr wewnętrzny MF066) z dnia 19 maja 2020 r. r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

2020 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

855 85505 2030 Urząd Miasta i Gminy Środa Śląska 233 280
Razem 233 280

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są 

na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3, stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.155.2020.GF

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2 czerwca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.88.2020.MF.1368 

(nr wewnętrzny MF066) z dnia 19 maja 2020 r. r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2020 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

855 85505 2030 Urząd Miasta i Gminy Trzebnica 178 200
Razem 178 200

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są 

na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3, stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.155.2020.GF

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2 czerwca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.88.2020. MF. 1368 

(nr wewnętrzny MF066) z dnia 19 maja 2020 r. r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2020 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

855 85505 2030 Urząd Miasta i Gminy Ząbkowice 
Śląskie 36 450

Razem 36 450

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są 

na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3, stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2 czerwca 2020 r.

FB-BP.3111.155.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Żarów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.88.2020.MF.1368 

(nr wewnętrzny MF066) z dnia 19 maja 2020 r. r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2020 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

855 85505 2030 Urząd Miasta i Gminy Żarów 51 840
Razem 51 840

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są 

na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3, stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2 czerwca 2020 r.

FB-BP.3111.155.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.88.2020.MF.1368 

(nr wewnętrzny MF066) z dnia 19 maja 2020 r. r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2020 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

855 85505 2030 Urząd Miasta i Gminy Żmigród 48 600
Razem 48 600

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są 

na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3, stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.155.2020.GF

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2 czerwca 2020 r.

Urząd Gminy 
Długołęka

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.88.2020.MF.1368 

(nr wewnętrzny MF066) z dnia 19 maja 2020 r. r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2020 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

855 85505 2030 Urząd Gminy Długołęka 81 000
Razem 81 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są 

na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3, stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.155.2020.GF

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2 czerwca 2020 r.

Urząd Gminy 
Grębocice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.88.2020.MF.1368 

(nr wewnętrzny MF066) z dnia 19 maja 2020 r. r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2020 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

855 85505 2030 Urząd Gminy Grębocice 22 275
Razem 22 275

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są 

na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3, stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.155.2020.GF

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2 czerwca 2020 r.

Urząd Gminy 
Jerzmanowa

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.88.2020.MF.1368 

(nr wewnętrzny MF066) z dnia 19 maja 2020 r. r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2020 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

855 85505 2030 Urząd Gminy Jerzmanowa 8 100
Razem 8 100

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są 

na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3, stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.155.2020.GF

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2 czerwca 2020 r.

Urząd Gminy 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.88.2020.MF.1368 

(nr wewnętrzny MF066) z dnia 19 maja 2020 r. r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2020 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

855 85505 2030 Urząd Gminy Kłodzko 82 620
Razem 82 620

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są 

na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3, stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2 czerwca 2020 r.

FB-BP.3111.155.2020.GF

Urząd Gminy 
Kostomłoty

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.88.2020.MF.1368 

(nr wewnętrzny MF066) z dnia 19 maja 2020 r. r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2020 uprzejmie zawiadamiam, Ze zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

855 85505 2030 Urząd Gminy Kostomłoty 97 200
Razem 97 200

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są 

na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3, stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLMCo' A S ^ T )



FB-BP.3111.155.2020.GF

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2 czerwca 2020 r.

Urząd Gminy 
Malczyce

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.88.2020.MF.1368 

(nr wewnętrzny MF066) z dnia 19 maja 2020 r. r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

2020 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

855 85505 2030 Urząd Gminy Malczyce 48 600
Razem 48 600

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są 

na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3, stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.155.2020.GF

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2 czerwca 2020 r.

Urząd Gminy 
Miękinia

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.88.2020.MF.1368 

(nr wewnętrzny MF066) z dnia 19 maja 2020 r. r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2020 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

855 85505 2030 Urząd Gminy Miękinia 40 500
Razem 40 500

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są 

na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3, stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2 czerwca 2020 r.

FB-BP.3111.155.2020.GF

Urząd Gminy 
Nowa Ruda

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.88.2020.MF.1368 

(nr wewnętrzny MF066) z dnia 19 maja 2020 r. r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2020 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

855 85505 2030 Urząd Gminy Nowa Ruda 129 600
Razem 129 600

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są 

na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3, stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.
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FB-BP.3111.155.2020.GF

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2 czerwca 2020 r.

Urząd Gminy 
Wądroże Wielkie

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.88.2020.MF.1368 

(nr wewnętrzny MF066) z dnia 19 maja 2020 r. r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2020 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

855 85505 2030 Urząd Gminy Wądroże Wielkie 38 880
Razem 38 880

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są 

na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3, stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.155.2020.GF

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2 czerwca 2020 r.

Urząd Gminy 
Wińsko

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.88.2020.MF.1368 

(nr wewnętrzny MF066) z dnia 19 maja 2020 r. r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2020 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

855 85505 2030 Urząd Gminy Wińsko 45 360
Razem 45 360

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są 

na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3, stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.155.2020.GF

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2 czerwca 2020 r.

Urząd Gminy 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.88.2020.MF.1368 

(nr wewnętrzny MF066) z dnia 19 maja 2020 r. r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2020 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

855 85505 2030 Urząd Gminy Zgorzelec 81 000
Razem 81 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są 

na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3, stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.


