
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 września 2020 r.

FB-BP.3111.342.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Bierutów

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 i Gminy Bierutów 20 900

Razem 20 900

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

Celi D /icd z iok
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i 3(jdżi2ti_i



FB-BP.3111.342.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

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 i Gminy Bogatynia 7 380

Razem 7 380

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.
Zup. VVOJEV!

Celina Marze,
DYREKTOR WY,

Finansów i Bud.

3KIEGO



FB-BP.3111.342.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Bolków

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 i Gminy Bolków 10 450

Razem 10 450

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

C e l i n / A P ^ j Ł m : i J z iak
DYREKTOR vW p 2V\ŁU

Finansów i Buożetu



FB-BP.3111.342.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

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 i Gminy Brzeg Dolny 36 170

Razem 36 170

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

Miedziak 
DYREKTORW/DZIAŁU 

Finansów i budżetu



FB-BP.3111.342.2020.HS

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 września 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

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 i Gminy Bystrzyca 
Kłodzka 30 140

Razem 30 140

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. WOJEWODY DOLNQ$hASKIEGO

C elinam m ^ rl/i/^ i/m ziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Bucketu



FB-BP.3111.342.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

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 i Gminy Chocianów 16 400

Razem 16 400

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. WOJEM)DY- DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M a rzem ru p ed zia k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżątu



FB-BP.3111.342.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Głuszyca

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 i Gminy Głuszyca 14 790

Razem 14 790

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 

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.

Zup.



FB-BP.3111.342.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski

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 i Gminy Gryfów Śląski 9 640

Razem 9 640

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 i Gminy 
Kąty Wrocławskie

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 i Gminy Kąty 
Wrocławskie 37 870

Razem 37 870

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 DOLNQŚ>4$|KIEGO„ J m /M  7Celina M arzena fJzfcaziak 

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżeki



FB-BP.3111.342.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Lądek 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:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 września 2020 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 Urząd Miasta i Gminy Lądek Zdrój 7 180

Razem 7 180

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. WOJEWDY-D(XNO(C\sKIEGO

Celina M arzena ¡ jp /d z ia k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i BudżeVj



FB-BP.3111.342.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Leśna

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 i Gminy Leśna 33 380

Razem 33 380

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 D0 (.W53U\SKIEG0

Celina MyfrzffnmOaedzicik
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Buożetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 września 2020 r.

FB-BP.3111.342.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka

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 i Gminy Lubawka 11 070

Razem 11 070

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. WOJBA/OPY DOLNOŚLĄSKIEGO 

Celirmw$M lfó/icdzialc
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu
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Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

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 i Gminy Lubomierz 96 440

Razem 96 440

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 DOLNO&MSKIEGO

C e. I in f j/rf -¿¡ak
DYREKTOR W/DZIAŁU 

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

Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

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 i Gminy Lwówek Śląski 17 240

Razem 17 240

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. W0JEV̂ ^ ^ ^ ^ KIEG0

Celina Marzena unedzicik 
DYREKTOR WYD2HAŁU 

Finansów i Budżetb
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Urząd Miasta i Gminy 
Mieroszów

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 i Gminy Mieroszów 10 220

Razem 10 220

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



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 września 2020 r.

FB-BP.3111.342.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Międzybórz

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 i Gminy Międzybórz 9 580

Razem 9 580

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. w o je w o d y d o lw 5§U skiego

r ylMSchdJ
Celina h la rzc im w /ied zh ik  

DYREKTOR WYt>2lAŁU
F¡ronsów j j, {i
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Wrocław, dnia 29 września 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Mirsk

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 i Gminy Mirsk 9 890

Razem 9 890

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. W OJ^jg^gO k^Ó ŚjASKłEG O

Celina M arzena'fóź.iedziak
DYREKTOR WYOZIAŁU

Finansów i Buofeetu
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Urząd Miasta i Gminy 
Niemcza

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 i Gminy Niemcza 1 840

Razem 1 840

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 -  MFI54.
Z up. WOJEWODY DO
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Urząd Miasta i Gminy 
Nowogrodziec

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 i Gminy Nowogrodziec 28 690

Razem 28 690

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. w o jp b o y  qoln<5śU skie

Celina M arzena Jpziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

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

Urząd Miasta i Gminy 
Oborniki Śląskie

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 i Gminy Oborniki Śląskie 49 830

Razem 49 830

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.
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Urząd Miasta i Gminy 
Olszyna

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:

^9
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 września 2020 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 Urząd Miasta i Gminy Olszyna 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.
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Urząd Miasta i Gminy 
Pieńsk

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

(nr wewnętrzny MFI54) 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 i Gminy Pieńsk 19 230

Razem 19 230

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. WOJ^ń/ODY PQL)KJ$L/\SKIEG0
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Urząd Miasta i Gminy 
Polkowice

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 i Gminy Polkowice 48 220

Razem 48 220

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.
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Urząd Miasta i Gminy 
Prusice

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 i Gminy Prusice 14 470

Razem 14 470

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 DOLi



FB-BP.3111.342.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Radków

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 i Gminy Radków 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. W OJE^TiCDO LM



Wrocław, dnia 29 września 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Siechnice

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 i Gminy Siechnice 43 090

Razem 43 090

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.342.2020.HS
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Urząd Miasta i Gminy 
Sobótka

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 i Gminy Sobótka 2 610

Razem 2 610

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 DOLNStólASKIE'
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 września 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Stronie Śląskie

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 i Gminy Stronie Śląskie 13 780

Razem 13 780

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.
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Urząd Miasta i Gminy 
Strzegom

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 i Gminy Strzegom 26 520

Razem 26 520

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.
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Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin

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 i Gminy Strzelin 46 210

Razem 46 210

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.
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Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

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 i Gminy Szczytna 14 060

Razem 14 060

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.
Z up.
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Urząd Miasta i Gminy 
Ścinawa

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 i Gminy Ścinawa 8 290

Razem 8 290

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 l/p. WOJEWODY i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 września 2020 r.

FB-BP.3111.342.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

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 i Gminy Trzebnica 34 560

Razem 34 560

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

Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

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 i Gminy Twardogóra 14 700

Razem 14 700

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. W OJEW nny



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 września 2020 r.

FB-BP.3111.342.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Wąsosz

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 i Gminy Wąsosz 8 870

Razem 8 870

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

Urząd Miasta i Gminy 
Węgliniec

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 i Gminy Węgliniec 12 540

Razem 12 540

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. WOJEsADDY DP ' 1



FB-BP.3111.342.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Wiązów

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 i Gminy Wiązów 8 840

Razem 8 840

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

Urząd Miasta i Gminy 
Wleń

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 i Gminy Wleń 4 820

Razem 4 820

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

Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

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 i Gminy Wołów 28 930

Razem 28 930

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. W DJr



FB-BP.3111.342.2020.HS

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 września 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

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 i Gminy Ząbkowice 
Śląskie 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 u?. WOJEWODY DOLW^ĆLASKIEGO



FB-BP.3111.342.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Ziębice

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 i Gminy Ziębice 16 620

Razem 16 620

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.'~



FB-BP.3111.342.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Zloty Stok

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 i Gminy Złoty Stok 10 610

Razem 10 610

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 M arz^crBk.iedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Bucfti-.tu



FB-BP.3111.342.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Żarów

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 i Gminy Żarów 14 200

Razem 14 200

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 DOLNOśiT^SKIEGO

Celina ^ n M a ^ ^ ; / z ia k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżełu
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Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

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 i Gminy Żmigród 37 370

Razem 37 370

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.


