
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2020 r.

FB-BP.3111.412.2020.GF

Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

14 października 2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.453.2020.MF.4385 (nr wewnętrzny MF172) 

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

następuj ące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85504 2110 SP Bolesławiec 9 660

Razem 9 660

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 -  MF172.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C e l in < W m W W dziak
DYREKTOR WW KIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2020 r.

FB-BP.3111.412.2020.GF

Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

14 października 2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.453.2020.MF.4385 (nr wewnętrzny MF172) 

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

następuj ące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85504 2110 SP Dzierżoniów 5 860

Razem 5 860

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 -  MF172.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C eliruT lM W U tifc/edziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Bu «¿et u



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2020 r.

FB-BP.3111.412.2020.GF

Starostwo Powiatowe 
Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

14 października 2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.453.2020.MF.4385 (nr wewnętrzny MF172) 

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

następuj ące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85504 2110 SP Góra 1 590

Razem 1 590

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 -  MF172.
F y 3 J J Z up. WOJEWPDY DOLNO



'ił
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2020 r.

FB-BP.3111.412.2020.GF

Starostwo Powiatowe 
Jawor

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

14 października 2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.453.2020.MF.4385 (nr wewnętrzny MF172) 

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

następuj ące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85504 2110 SP Jawor 7 000

Razem 7 000

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 -  MF172.
Z up. WOJEWODY DOLMMLASKIEGO

Celino. m ^ m b A e d z i c i k .
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Birejżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2020 r.

FB-BP.3111.412.2020.GF

Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

14 października 2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.453.2020.MF.4385 (nr wewnętrzny MF172) 

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

następuj ące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85504 2110 SP Jelenia Góra 5 770

Razem 5 770

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 -  MF172.
Z up. WOJjpWODY DOlMi^LĄSKIEGO

Celina M M rzew^bAedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i BuNżRtu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2020 r.

FB-BP.3111.412.2020.GF

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

14 października 2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.453.2020.MF.4385 (nr wewnętrzny MF172) 

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

następuj ące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85504 2110 SP Kamienna Góra 3 460

Razem 3 460

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 -  MF172.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2020 r.

FB-BP.3111.412.2020.GF

Starostwo Powiatowe 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

14 października 2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.453.2020.MF.4385 (nr wewnętrzny MF172) 

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

następujące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85504 2110 SP Legnica 5 232

Razem 5 232

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 -  MF172.
Z up. WOJEWODY

Celitl&WWfySŁM Miedziak
DYREKTOR W  ZIAŁU

Finansów i B żelu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2020 r.

FB-BP.3111.412.2020.GF

Starostwo Powiatowe 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

14 października 2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.453.2020.MF.4385 (nr wewnętrzny MF172) 

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

następuj ące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85504 2110 SP Lubań 4 070

Razem 4 070

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 -  MF172. .
F V 3 3 J Z up. WOJE^bDY DOLN0S1J\SKIEGO

Celina Marz.enaWiied.ziak
DYREKTOR W Y S IA Ł  U

Finansów i Budzfctu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2020 r.

FB-BP.3111.412.2020.GF

Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

14 października 2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.453.2020.MF.4385 (nr wewnętrzny MF172) 

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

następuj ące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85504 2110 SP Lwówek Śląski 1 510

Razem 1 510

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 -  MF172.
Z up. WOJEWODY D O L ^ L Ą S K i

Celina M arz^nam zi^dziuk
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Ruożetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2020 r.

FB-BP.3111.412.2020.GF

Starostwo Powiatowe 
Milicz

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

14 października 2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.453.2020.MF.4385 (nr wewnętrzny MF172) 

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

następujące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85504 2110 SP Milicz 3 170

Razem 3 170

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 -  MF172. z up W OJf w O0Y n Q[ «(»lĄSKIEGO

C elina  iw m z e iM ^ z ie d z ia k  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów I Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2020 r.

FB-BP.3111.412.2020.GF

Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

14 października 2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.453.2020.MF.4385 (nr wewnętrzny MF172) 

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

następujące zmiany: (wzłotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85504 2110 SP Oleśnica 2 620

Razem 2 620

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 wychowy waniu 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 -  MF172.
Z up. WQ4£WQD\ DOJrfjftŚLĄSKIEGO

C elW urK M fiM t C ziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Sudżelu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2020 r.

FB-BP.3111.412.2020.GF

Starostwo Powiatowe 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

14 października 2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.453.2020.MF.4385 (nr wewnętrzny MF172) 

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

następuj ące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85504 2110 SP Oława 6 080

Razem 6 080

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 -  MF172.
Z up. WOJEWODY DDLN0SUSKIL 

C elina  M arz^tnW Ż ic-dzU ik
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Bucifcetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2020 r.

FB-BP.3111.412.2020.GF

Starostwo Powiatowe 
Polkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

14 października 2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.453.2020.MF.4385 (nr wewnętrzny MF172) 

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

następujące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85504 2110 SP Polkowice 4210

Razem 4 210

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 

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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF172.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C  e l i i  i iz ia k
DYREKTOR V'ApZIAŁU 

Finansów i Buożetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2020 r.

FB-BP.3111.412.2020.GF

Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

14 października 2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.453.2020.MF.4385 (nr wewnętrzny MF172) 

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

następuj ące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85504 2110 SP Środa Śląska 1 310

Razem 1 310

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 -  MF172.

Celina M arzena 'Dyedzuik.
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Bucftatu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2020 r.

FB-BP.3111.412.2020.GF

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

14 października 2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.453.2020.MF.4385 (nr wewnętrzny MF172) 

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

następuj ące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85504 2110 SP Świdnica 1 740

Razem 1 740

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 -  MFI72.
Z up. WOJEWODY pOLtfOSLASKIEG

Celina M arzefwr& ziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2020 r.

FB-BP.3111.412.2020.GF

Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

14 października 2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.453.2020.MF.4385 (nr wewnętrzny MF172) 

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

następuj ące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85504 2110 SP Trzebnica 2 060

Razem 2 060

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 -  MF172.
Z up. WOJBi/ODY DOLM0§L/\SKi[

Celina fm n $ M W & e d zia k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Bifliżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2020 r.

FB-BP.3111.412.2020.GF

Starostwo Powiatowe 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

14 października 2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.453.2020.MF.4385 (nr wewnętrzny MF172) 

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

następuj ące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85504 2110 SP Wołów 589

Razem 589

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 -  MF172.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2020 r.

FB-BP.3111.412.2020.GF

Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

14 października 2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.453.2020.MF.4385 (nr wewnętrzny MF172) 

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

następuj ące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85504 2110 SP Ząbkowice Śląskie 3 620

Razem 3 620

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 -  MF172.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2020 r.

FB-BP.3111.412.2020.GF

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

14 października 2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.453.2020.MF.4385 (nr wewnętrzny MF172) 

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

następujące zmiany: (wzłotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85504 2110 SP Zgorzelec 1 130

Razem 1 130

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 -  MF172. ,
Z up. WOJ£łftO!3Y l?0LWO9L/,SKICGC



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2020 r.

FB-BP.3111.412.2020.GF

Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

14 października 2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.453.2020.MF.4385 (nr wewnętrzny MF172) 

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

następuj ące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85504 2110 SP Złotoryja 11 780

Razem 11 780

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 -  MF172.
Z up. WOJEWODY DOLNpŚVASKIEG



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2020 r.

FB-BP.3111.412.2020.GF

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

14 października 2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.453.2020.MF.4385 (nr wewnętrzny MF172) 

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

następuj ące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85504 2110 m.n.p.p. Jelenia Góra 5 450

Razem 5 450

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 -  MF172. ,



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2020 r.

FB-BP.3111.412.2020.GF

Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

14 października 2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.453.2020.MF.4385 (nr wewnętrzny MF172) 

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

następujące zmiany: (wzłotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85504 2110 m.n.p.p. Legnica 4 810

Razem 4 810

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 

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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF172.
Z up. WOJEWPDY DOLNOŚLĄSKI li



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2020 r.

FB-BP.3111.412.2020.GF

Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

14 października 2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.453.2020.MF.4385 (nr wewnętrzny MF172) 

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

następuj ące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85504 2110 m.n.p.p. Wrocław 13 470

Razem 13 470

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 -  MF172. v


