
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 03 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.412.2020.MJ

Urząd Miasta 
Bielawa

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 2010 UM Bielawa 14 680,00

Razem 14 680,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, 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. WOJE WDY-DOLNOŚLĄSKIEGO

Celino M anencrO M ćdziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 03 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.412.2020.MJ

Urząd Miasta 
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 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dziai Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85504 2010 UM Dzierżoniów 14 680,00

Razem 14 680,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, 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. WOJEV Os k ie g o

Celina M arzena D m tdziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i BudżeJ



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 03 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.412.2020.MJ

Urząd Miasta 
Głogów

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 2010 UM Głogów 29 360,00

Razem 29 360,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, 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

Cel
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 03 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.412.2020.MJ

Urząd Miasta 
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 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85504 2010 UM Kamienna Góra 22 020,00

Razem 22 020,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, 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. VVOJEV^mY.Da.WOŚl4sKIEGO

Celina M arzena LM cdziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 03 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.412.2020.MJ

Urząd Miasta 
Kudowa Zdrój

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 2010 UM Kudowa Zdrój 7 340,00

Razem 7 340,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, 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. j  /  ,
Z up. W O JE V ^m B ^«N G fó ljfS K IE G O

Celina M arzena D zledziak
DYREKTOR WYDZV\ŁU

Finansów i Budżeju



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 03 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.412.2020.MJ

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:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85504 2010 UM Legnica 14 680,00

Razem 14 680,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, 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 O J E ^ r m ) t .N < 5śyĄSKIEGO

Celina M a rzen a S zied zia k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżfetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 03 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.412.2020.MJ

Urząd Miasta 
Nowa Ruda

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 2010 UM Nowa Ruda 22 020,00

Razem 22 020,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, 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

Cel i n a m a i^ en  crfJ?, redz i a k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budaetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 03 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.412.2020.MJ

Urząd Miasta 
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 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85504 2010 UM Oława 73 398,00

Razem 73 398,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, 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 -  „- ,.v ,, f , ,

Celina M an^na^&mmziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżsiu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 03 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.412.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

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 2010 UMiG Bardo 7 340,00

Razem 7 340,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, 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.
)QLN0SLXSKIEGO

Celirui M arzena nfriedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżatu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 03 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.412.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

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 2010 UMiG Bogatynia 66 058,00

Razem 66 058,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, 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-DOLKO^tASKIEGO

Celina M a n ^ ^ ^ m m z ia k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 03 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.412.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
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 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85504 2010 UMiG Góra 14 680,00

Razem 14 680,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, 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

Celina M arzenatjrtfcdziak.
DYREKTOR WY02IAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 03 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.412.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Jelcz-Laskowice

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 2010 UMiG Jelcz-Laskowice 29 358,00

Razem 29 358,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, 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 IJneaziak

DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 03 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.412.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
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 2010 UMiG Milicz 51 380,00

Razem 51 380,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, 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 -  M F J .^ 2 . j c \ą/q d  Y DOLNOfekASKIEGC

Celina
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 03 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.412.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

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 2010 UMiG Prochowice 14 680,00

Razem 14 680,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, 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. WOJEVy8flY pO U N O ŚlĄ k lEG C

Celina M arzena Dzu-aziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżet\



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 03 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.412.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
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 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85504 2010 UMiG Środa Śląska 73 397,00

Razem 73 397,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, 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. i
J J Z up. WOJĘWOpy DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M arzena JJziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budaetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 03 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.412.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
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 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85504 2010 UMiG Trzebnica 39 092,00

Razem 39 092,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, 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. WOJąWbOY D©l.N0SmSK!EGO

Celina M a rzen a D iled zia k
DYREKTOR WYSiZIAŁU

Finansów i Budapiu



•ifNJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 03 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.412.2020.MJ

Urzędy Miast/Gmin 
wg rozdzielnika

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 2010 wg rozdzielnika 494 163,00

Razem 494 163,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, 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. w0J!̂ ^ ^ y^ )!'P :7/ '3KIEG0

Celina Marzena Ipziedziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu


