
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2020 r.

FB-BP.3111.411.2020.GF

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr DW 246/2020 

z dnia 28 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855 85504 2110 SP Świdnica 1 740

Razem 1 740

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.124.2020.KD z dnia 23 października 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone były na realizację wypłat świadczeń w ramach programu 

„Dobry start” w miesiącu październiku br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym, 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2020 r.

FB-BP.3111.411.2020.GF

Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr DW 246/2020 

z dnia 28 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855 85504 2110 SP Środa Śląska 240

Razem 240

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.124.2020.KD z dnia 23 października 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację wypłat świadczeń w ramach programu 

„Dobry start” w miesiącu październiku br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym, 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 DOLNOŚLĄSKIEGO

tyztedziak 
DYRt^TORwV*u2IAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2020 r.

FB-BP.3111.411.2020.GF

Starostwo Powiatowe 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr DW 246/2020 

z dnia 28 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące 

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855 85504 2110 SP Legnica 1 500

Razem 1 500

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.124.2020.KD z dnia 23 października 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację wypłat świadczeń w ramach programu 

„Dobry start” w miesiącu październiku br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym, 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 I ĄSKIEGO

Celin, 
DYREKTOR 

Finansów i


