
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 29 października 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat Kłodzki 855 85504 2110 47 029,00

Razem 47 029,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla powiatu, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest 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 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - 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 w budżecie 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. ^3 F  v J 3 J Z. up. WOJMOD-Y Dpl,N0 Sy\SKIEGO

Celina M a r im fr p /e d z ia k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Buożetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 29 października 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat Wałbrzyski 855 85504 2110 13 880,00

Razem 13 880,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla powiatu, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest 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 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - 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 w budżecie 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 arzenarF&iedziak
DYREKTOR WYWIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 29 października 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat Wołowski 855 85504 2110 2 371,00

Razem 2 371,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla powiatu, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest 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 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - 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 w budżecie 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. j  • . , / ~ \
up- W0JB!™ /j ^ W p śjAsKIEGO

Celina M arzena m ie d z ia k  
DYREKTOR WYfJZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 29 października 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Głogów

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

z dnia 23 września 2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zmniejszenia

Powiat Głogowski 855 85504 2110 16 360,00

Razem 16 360,00

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

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - 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 w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

Cc.iinaT^tarzglW^z/edziak
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Buatetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 29 października 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Lubin

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

z dnia 23 września 2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zmniejszenia

Powiat Lubiński 855 85504 2110 2 250,00

Razem 2 250,00

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

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - 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 w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY D0 L N Q ś j^ 3 KIEG0

Celina t^ n $ ria % ftrw K \a k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżeta



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 29 października 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Strzelin

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

z dnia 23 września 2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zmniejszenia

Powiat Strzeliński 855 85504 2110 180,00

Razem 180,00

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

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - 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 w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

Z up. WOJą^DDY D p L N ^ A S K IE G O

Celina Marze\un^iiedzlak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i BuĄetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 29 października 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

z dnia 23 września 2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zmniejszenia

Powiat Świdnicki 855 85504 2110 9 480,00

Razem 9 480,00

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

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - 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 w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

Z up. WOJEWJ^Y D O ^ K I E G C

Celino Marzena Uwenziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżerti



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 29 października 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Wrocław

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

z dnia 23 września 2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zmniejszenia

Powiat Wrocławski 855 85504 2110 30 500,00

Razem 30 500,00

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

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - 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 w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY D O L N O & Q < IE G e :

Celina MarzenaDztSifziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżfitu\



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 29 października 2020 r.

Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

z dnia 23 września 2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zmniejszenia

MNPP Wałbrzych 855 85504 2110 4 510,00

Razem 4 510,00

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

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - 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 w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

Z up. W O J E V ^ ^ ^ N ^ lJ s K IE G O

Celina Marzena Emedziak
DYREKTOR WYDZJAŁU

Finansów i Budżau


