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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 września 2020 r.

Urząd Miasta 
Bielawa

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 

(nr wewnętrzny MF154) z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 Urząd Miasta Bielawa 11 230

Razem 11 230

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

realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 

30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" i rozporządzeniu 

z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu 

"Dobry start".

Jednocześnie 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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.
Z up. VVOJEWDOY-DOLNQi

Celina
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finan&Sw i Budżelu
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Urząd Miasta 
Chojnów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 

(nr wewnętrzny MF154) z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 września 2020 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 Urząd Miasta Chojnów 16 880

Razem 16 880

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

realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 

30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" i rozporządzeniu 

z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu 

"Dobry start".

Jednocześnie 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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.
Z up. WOJEWODY- DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina MarzencnDfci/dziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budźątu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 września 2020 r.

Urząd Miasta 
Duszniki Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 

(nr wewnętrzny MF154) z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 Urząd Miasta Duszniki Zdrój 4 020

Razem 4 020

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

realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 

30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" i rozporządzeniu 

z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu 

"Dobry start".

Jednocześnie 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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina m arzendU m i/dziak
DYREKTOR WYBZIAŁU

Finansów i Budżetu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 września 2020 r.

Urząd Miasta 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 

(nr wewnętrzny MF154) z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 Urząd Miasta Dzierżoniów 31 610

Razem 31 610

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

realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 

30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" i rozporządzeniu 

z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu 

"Dobry start".

Jednocześnie 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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

Celina
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 września 2020 r.

Urząd Miasta 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 

(nr wewnętrzny MF154) z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 Urząd Miasta Głogów 40 190

Razem 40 190

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

realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 

30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" i rozporządzeniu 

z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu 

"Dobry start".

Jednocześnie 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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.
Z up. WOJEWOPY DOLN0ŚLĄSKIEGO

Ce li nfrfflMĄjMbW tfedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Biiktetu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 września 2020 r.

Urząd Miasta 
Jedlina Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 

(nr wewnętrzny MF154) z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 Urząd Miasta Jedlina Zdrój 8 760

Razem 8 760

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

realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 

30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" i rozporządzeniu 

z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu 

"Dobry start".

Jednocześnie 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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154. Z up. WOJEWOQY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celin 
DYREKTOR 

Finansów i Bui

edziok 
DZIAŁU 

elu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 września 2020 r.

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 

(nr wewnętrzny MF154) z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 Urząd Miasta Jelenia Góra 265 920

Razem 265 920

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

realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 

30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" i rozporządzeniu 

z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu 

"Dobry start".

Jednocześnie 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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.
Z up. WOJEWODY DOIN0SUSKIEGO

C elin lrM $ M (kd d zia k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i B u fe tu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 września 2020 r.

Urząd Miasta 
Karpacz

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 

(nr wewnętrzny MF154) z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 Urząd Miasta Karpacz 3 740

Razem 3 740

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

realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 

30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" i rozporządzeniu 

z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu 

"Dobry start".

Jednocześnie 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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154. z up W0JEWp DY DOLNO&ASKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 września 2020 r.

Urząd Miasta 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 

(nr wewnętrzny MF154) z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 Urząd Miasta Kłodzko 38 580

Razem 38 580

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

realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 

30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" i rozporządzeniu 

z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu 

"Dobry start".

Jednocześnie 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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina ¡ymnzrurElę&ciziak.
DYREKTOR WYDZJAŁU

Finansów i Budżetu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 września 2020 r.

Urząd Miasta 
Kowary

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 

(nr wewnętrzny MF154) z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 Urząd Miasta Kowary 12 060

Razem 12 060

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

realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 

30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" i rozporządzeniu 

z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu 

"Dobry start".

Jednocześnie 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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.

C elim /M ć/^Ą m ^D /iedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i BWiżetu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 września 2020 r.

Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 

(nr wewnętrzny MF154) z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 Urząd Miasta Legnica 113 320

Razem 113 320

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

realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 

30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" i rozporządzeniu 

z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu 

"Dobry start".

Jednocześnie 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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji — MF154. ,. vVOJE'M f  )Y.D()1 NOŚOSKIEGO

Celina ivl '7n ^ W v W m zi(il:
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budzfetu
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Urząd Miasta 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 

(nr wewnętrzny MF154) z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 września 2020 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 Urząd Miasta Lubań 26 920

Razem 26 920

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

realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 

30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" i rozporządzeniu 

z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu 

"Dobry start".

Jednocześnie 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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w  tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.
F V 3 J J Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
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Urząd Miasta 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 

(nr wewnętrzny MF154) z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 września 2020 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 Urząd Miasta Lubin 255 990

Razem 255 990

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

realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 

30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" i rozporządzeniu 

z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu 

"Dobry start".

Jednocześnie 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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina ‘k
DYREKTOR WYDZfAiU 

Finansów i Budżątu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 września 2020 r.

Urząd Miasta 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 

(nr wewnętrzny MF154) z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 Urząd Miasta Oleśnica 45 810

Razem 45 810

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

realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 

30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" i rozporządzeniu 

z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu 

"Dobry start".

Jednocześnie 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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.

Z up. WOJEWODY. DOLNOŻDjySKIEGO

Celina l^ r S im llw i / i l z ia k
DYREKTOR WYBZIAŁU

Finansów/ i Budżetu
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Urząd Miasta 
Piechowice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 

(nr wewnętrzny MF154) z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 września 2020 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 Urząd Miasta Piechowice 17 680

Razem 17 680

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

realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 

30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" i rozporządzeniu 

z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu 

"Dobry start".

Jednocześnie 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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celin)ł mm ę/idziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Bulsiżeiu



FB-BP.3111.342.2020.HS

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 września 2020 r.

Urząd Miasta 
Pieszyce

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 

(nr wewnętrzny MF154) z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 Urząd Miasta Pieszyce 16 140

Razem 16 140

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

realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 

30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" i rozporządzeniu 

z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu 

"Dobry start".

Jednocześnie 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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.
Z up.

j  F̂ ) W M r r SK'EG0
na Marzena D iiedziak  
^REKTOR WYOZIAŁU 
Finansów i Budm u



FB-BP.3111.342.2020.HS

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 29 września 2020 r.

Urząd Miasta 
Piława Górna

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 

(nr wewnętrzny MF154) z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 Urząd Miasta Piława Górna 31 280

Razem 31 280

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

realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 

30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" i rozporządzeniu 

z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu 

"Dobry start".

Jednocześnie 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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.

Zu"^EVyODY,DMOWSKIEGO 
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 września 2020 r.

Urząd Miasta 
Polanica Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 

(nr wewnętrzny MF154) z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 Urząd Miasta Polanica Zdrój 4 790

Razem 4 790

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

realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 

30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" i rozporządzeniu 

z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu 

"Dobry start".

Jednocześnie 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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.
Z up. - ^ 9 ^ 1 . 0 0
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Wrocław, dnia 29 września 2020 r.

Urząd Miasta 
Szczawno Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 

(nr wewnętrzny MF154) z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 Urząd Miasta Szczawno Zdrój 14 440

Razem 14 440

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

realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 

30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" i rozporządzeniu 

z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu 

"Dobry start".

Jednocześnie 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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji — MF154.

Z up. WOJEWODY DpLW5ś^\SKIEGO

Celina Marzena Uziedziak 
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 września 2020 r.

Urząd Miasta 
Szklarska Poręba

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 

(nr wewnętrzny MF154) z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 Urząd Miasta Szklarska Poręba 8 040

Razem 8 040

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

realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 

30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" i rozporządzeniu 

z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu 

"Dobry start".

Jednocześnie 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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.

Z up. WOJ6 ĄSKIEGO

Celina M arzena ü ziedziak
DYREKTOR WYOZIAŁU

Finansów i Budaeiu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 września 2020 r.

Urząd Miasta 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 

(nr wewnętrzny MF154) z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 Urząd Miasta Świdnica 66 390

Razem 66 390

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

realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 

30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" i rozporządzeniu 

z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu 

"Dobry start".

Jednocześnie 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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w  tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.
Z up.

Celina M arzena urfcflziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i BudżeVi
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 września 2020 r.

Urząd Miasta 
Świebodzice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 

(nr wewnętrzny MF154) z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 Urząd Miasta Świebodzice 23 510

Razem 23 510

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

realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 

30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" i rozporządzeniu 

z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu 

"Dobry start".

Jednocześnie 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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.
Z up. WOJEWODY DOLNO&CASKIEGO

C eliru im H r^ m uM i/il-ouk
DYREKTOR WY©2 IAŁU

Finansów i Buda^tu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 września 2020 r.

Urząd Miasta 
Świeradów Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 

(nr wewnętrzny MF154) z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 Urząd Miasta Świeradów Zdrój 85 710

Razem 85 710

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

realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 

30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" i rozporządzeniu 

z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu 

"Dobry start".

Jednocześnie 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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w  tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.



FB-BP.3111.342.2020.HS

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 września 2020 r.

Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 

(nr wewnętrzny MF154) z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 Urząd Miasta Wałbrzych 162 350

Razem 162 350

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

realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 

30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" i rozporządzeniu 

z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu 

"Dobry start".

Jednocześnie 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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.



FB-BP.3111.342.2020.HS

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 września 2020 r.

Urząd Miasta 
Wojcieszów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 

(nr wewnętrzny MF154) z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(\v złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 Urząd Miasta Wojcieszów 4 630

Razem 4 630

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

realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 

30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" i rozporządzeniu 

z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu 

"Dobry start".

Jednocześnie 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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.

Z up. V \ O J E W ^ ^ c | f ^ . ^ K I E G O

Celina M arzena D ziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżet«/
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 września 2020 r.

Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 

(nr wewnętrzny MF154) z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 Urząd Miasta Wrocław 762 880

Razem 762 880

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

realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 

30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" i rozporządzeniu 

z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu 

"Dobry start".

Jednocześnie 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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w  tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Cel inh^tm M M W Q jydz.iak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 września 2020 r.

Urząd Miasta 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 

(nr wewnętrzny MF154) z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 Urząd Miasta Zgorzelec 39 060

Razem 39 060

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

realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 

30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" i rozporządzeniu 

z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu 

"Dobry start".

Jednocześnie 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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celin zw lz ia k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Bupżetu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 września 2020 r.

Urząd Miasta 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 

(nr wewnętrzny MF154) z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 Urząd Miasta Złotoryja 20 860

Razem 20 860

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

realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 

30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" i rozporządzeniu 

z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu 

"Dobry start".

Jednocześnie 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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

r  r  W f e /Celina Marz.encCmr.miz.iak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu


