
WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.257.2020.EC

Wrocław, dnia 12 sierpnia 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Radków

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.135.2020.MF.1979 

(nr wewnętrzny MF076) z dnia 2 czerwca 2020 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

852 85220 6330 Urząd Miasta i Gminy Radków 31 745
Razem 31 745

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 33) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej w związku z działaniem

4.7 wynikającym z programu „Za życiem”.

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 13.4.1.6. - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 
polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z ww. decyzji Ministra Finansów 

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF076.

2 up. VVOJEWDP^C50LNO$kĄSKIEGO

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.257.2020.EC

Wrocław, dnia 12 sierpnia 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.135.2020.MF.1979 

(nr wewnętrzny MF076) z dnia 2 czerwca 2020 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

852 85220 6330 Urząd Miasta i Gminy Strzelin 81 350
Razem 81 350

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 33) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej w związku z działaniem

4.7 wynikającym z programu „Za życiem”.

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 13.4.1.6. - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 
polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z ww. decyzji Ministra Finansów 

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF076.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.257.2020.EC

Wrocław, dnia 12 sierpnia 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.135.2020.MF.1979 

(nr wewnętrzny MF076) z dnia 2 czerwca 2020 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

852 85220 6330 Urząd Miasta i Gminy Żmigród 226 868
Razem 226 868

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 33) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej w związku z działaniem

4.7 wynikającym z programu „Za życiem”.

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 13.4.1.6. - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 
polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z ww. decyzji Ministra Finansów 

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF076.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.257.2020.EC

Wrocław, dnia 12 sierpnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Nowa Ruda

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.135.2020.MF.1979 

(nr wewnętrzny MF076) z dnia 2 czerwca 2020 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

852 85220 6330 Urząd Gminy Nowa Ruda 62 682
Razem 62 682

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 33) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej w związku z działaniem

4.7 wynikającym z programu „Za życiem”.

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 13.4.1.6. - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 
polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z ww. decyzji Ministra Finansów 

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF076.
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