
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 września 2020 r.

FB-BP.3111.327.2020.GF

Powiat Jaworski

W związku z decyzjami Ministra Finansów:

• z dnia 17 lipca 2020 r. Nr MF/IP6.4143.3.483.2020.MF.POWER.2810 ( nr wewnętrzny 

MF 112) w sprawie zmian w budżecie państwa na 2020 rok,

• z dnia 16 lipca 2020 r. Nr IP6.972.140.2020.21BE.16.PMX ( nr wewnętrzny UE 002) 

w sprawie zmian w budżecie środków europejskich na 2020 rok,

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Nr decyzji MF Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

855 85504
2059 MF 112 Powiat Jaworski 10 450,66

2057 UE 002 56 029,34

Razem 66 480,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa ( poz. 8 ) oraz 

z rezerwy celowej budżetu środków europejskich ( poz. 98 ) przeznaczone są na realizację projektu 

pt. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii 

COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem

Działanie 13.4.2.4 - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej



Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF 112 , UE 002.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 września 2020 r.

FB-BP.3111.327.2020.GF

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W związku z decyzjami Ministra Finansów:

• z dnia 17 lipca 2020 r. Nr MF/IP6.4143.3.483.2020.MF.POWER.2810 ( nr wewnętrzny 

MF 112) w sprawie zmian w budżecie państwa na 2020 rok,

• z dnia 16 lipca 2020 r. Nr IP6.972.140.2020.21BE.16.PMX ( nr wewnętrzny UE 002) 

w sprawie zmian w budżecie środków europejskich na 2020 rok,

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Nr decyzji MF Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

855 85504
2059 MF 112 MNPP Jelenia Góra 9 670,94

2057 UE 002 51 849,06

Razem 61 520,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa ( poz. 8 ) oraz 

z rezerwy celowej budżetu środków europejskich ( poz. 98 ) przeznaczone są na realizację projektu 

pt. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii 

COYID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem

Działanie 13.4.2.4 - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej



Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF 112 , UE 002.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 września 2020 r.

FB-BP.3111.327.2020.GF

Powiat Jeleniogórski

W związku z decyzjami Ministra Finansów:

• z dnia 17 lipca 2020 r. Nr MF/IP6.4143.3.483.2020.MF.POWER.2810 ( nr wewnętrzny 

MF 112) w sprawie zmian w budżecie państwa na 2020 rok,

• z dnia 16 lipca 2020 r. Nr IP6.972.140.2020.21BE.16.PMX ( nr wewnętrzny UE 002) 

w sprawie zmian w budżecie środków europejskich na 2020 rok,

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Nr decyzji MF Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

855 85504
2059 MF 112 Powiat Jeleniogórski 7 231,20

2057 UE 002 38 768,80

Razem 46 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa ( poz. 8 ) oraz 

z rezerwy celowej budżetu środków europejskich ( poz. 98 ) przeznaczone są na realizację projektu 

pt. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii 

COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem

Działanie 13.4.2.4 - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej



Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazań, numer wewnętrzny decyzji -  MF 112 , UE 002.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 września 2020 r.

FB-BP.3111.327.2020.GF

Powiat Lubiński

W związku z decyzjami Ministra Finansów:

• z dnia 17 lipca 2020 r. Nr MF/IP6.4143.3.483.2020.MF.POWER.2810 ( nr wewnętrzny 

MF 112) w sprawie zmian w budżecie państwa na 2020 rok,

• z dnia 16 lipca 2020 r. Nr IP6.972.140.2020.21 BE. 16.PMX ( nr wewnętrzny UE 002) 

w sprawie zmian w budżecie środków europejskich na 2020 rok,

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Nr decyzji MF Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

855 85504
2059 MF 112 Powiat Lubiński 33 908,64

2057 UE 002 181 795,16

Razem 215 703,80

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa ( poz. 8 ) oraz 

z rezerwy celowej budżetu środków europejskich ( poz. 98 ) przeznaczone są na realizację projektu 

pt. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii 

COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem

Działanie 13.4.2.4 - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej



Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF 112 , UE 002
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 września 2020 r.

FB-BP.3111.327.2020.GF

Powiat Lwówecki

W związku z decyzjami Ministra Finansów:

• z dnia 17 lipca 2020 r. Nr MF/IP6.4143.3.483.2020.MF.POWER.2810 ( nr wewnętrzny 

MF 112) w sprawie zmian w budżecie państwa na 2020 rok,

• z dnia 16 lipca 2020 r. Nr IP6.972.140.2020.21BE.16.PMX ( nr wewnętrzny UE 002) 

w sprawie zmian w budżecie środków europejskich na 2020 rok,

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Nr decyzji MF Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

855 85504
2059 MF 112 Powiat Lwówecki 3 256,87

2057 UE 002 17 461,11

Razem 20 717,98

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa ( poz. 8 ) oraz 

z rezerwy celowej budżetu środków europejskich ( poz. 98 ) przeznaczone są na realizację projektu 

pt. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii 

COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem

Działanie 13.4.2.4 - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej



Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF 112 , UE 002.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 września 2020 r.

FB-BP.3111.327.2020.GF

Powiat Oławski

W związku z decyzjami Ministra Finansów:

• z dnia 17 lipca 2020 r. Nr MF/IP6.4143.3.483.2020.MF.POWER.2810 ( nr wewnętrzny 

MF 112) w sprawie zmian w budżecie państwa na 2020 rok,

• z dnia 16 lipca 2020 r. Nr IP6.972.140.2020.21 BE. 16.PMX ( nr wewnętrzny UE 002) 

w sprawie zmian w budżecie środków europejskich na 2020 rok,

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Nr decyzji MF Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

855 85504
2059 MF 112 Powiat Oławski 16 414,60

2057 UE 002 88 003,99

Razem 104 418,59

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa ( poz. 8 ) oraz 

z rezerwy celowej budżetu środków europejskich ( poz. 98 ) przeznaczone są na realizację projektu 

pt. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii 

COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem

Działanie 13.4.2.4 - Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej



Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF 112 , UE 002.
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