
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.155.2020.GF

Wrocław, dnia 2 czerwca 2020 r.

Urząd Gminy 
Domaniów

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 85506 2030 Urząd Gminy Domaniów 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

FB-BP.3111.155.2020.GF

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 85506 2030 Urząd Miasta i Gminy Góra 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. WOJETODY DOLNOĆMSKIEGO

C elinaM ^^lJ^ ji.iJdziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.155.2020.GF

Wrocław, dnia 2 czerwca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Wąsosz

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 85506 2030 Urząd Miasta i Gminy Wąsosz 8 640
Razem 8 640

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 DOLN0§^\SKIEGO

C e l in a M a S A ^ e d z ia k  
DYREKTOR WYB|ZIAŁU 

Finansów i Budżetu


