
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Urząd Miasta 
Dusznild Zdrój

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

UM Duszniki Zdrój 855 85504 2010 4 020,00

Razem 4 020,00

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.

1 Up- ^ j EWO0 Y W)LNO^./\SKIEf..

¿ E d y t a  S f i p ą Ł a  

ASI CYREN O  RA Wyr-
Hansów;



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Jedlina Zdrój

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

UM Jedlina Zdrój 855 85504 2010 8 760,00

Razem 8 760,00

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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

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

UM Jelenia Góra 855 85504 2010 155 010,00

Razem 155 010,00

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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Kowary

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

UM Kowary 855 85504 2010 12 060,00

Razem 12 060,00

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. WOJEW9OY DOLNOŚLĄSKA

Edyta Stfmpa
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
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

UM Lubin 855 85504 2010 149 606,00

Razem 149 606,00

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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Piechowice

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

UM Piechowice 855 85504 2010 5 680,00

Razem 5 680,00

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.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIE -

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Piława Górna

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

UM Piława Górna 855 85504 2010 21 180,00

Razem 21 180,00

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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Szczawno Zdrój

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

UM Szczawno Zdrój 855 85504 2010 5 140,00

Razem 5 140,00

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 DOLNOSLa :-.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Świeradów Zdrój

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

UM Świeradów Zdrój 855 85504 2010 85 710,00

Razem 85 710,00

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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
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

UM Wrocław 855 85504 2010 38 880,00

Razem 38 880,00

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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Złotoryja

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

UM Złotoryja 855 85504 2010 14 660,00

Razem 14 660,00

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.
“P' WOJEWOpY DOLNOŚLĄSKA

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bierutów

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

UMiG Bierutów 855 85504 2010 5 900,00

Razem 5 900,00

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. WOJEWpEf? DOLNOŚLĄSKIE«'

/  E d y h y Ś m ^ i i a  

ZASTąPĆA DYREKTORA WYDZIAf. 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bolków

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

UMiG Bolków 855 85504 2010 4 250,00

Razem 4 250,00

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 

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 ud \/i/n
P ^ ^ O O tN O S lA S K lE O ,



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

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

UMiG Chocianów 855 85504 2010 650,00

Razem 650,00

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. WOJEWOpy-DOLNOŚLĄSKIEGO

/  jE d y ta
ZA STĘPCA  DYREKTORA WYOZIAI

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie

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

UMiG Kąty Wrocławskie 855 85504 2010 6 320,00

Razem 6 320,00

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. 7lln ,,,n iril„
2 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEJ
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Finansów i Budżetu



Urząd Miasta i Gminy 
Leśna

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)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zmniejszenia

UMiG Leśna 855 85504 2010 33 380,00

Razem 33 380,00

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. WOJEWOD^EJOLNOŚLĄSKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

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

UMiG Lubomierz 855 85504 2010 81 440,00

Razem 81 440,00

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. WOJEWpi^f DOLNOŚLĄSKIEGO

C ^ s E d y l a & c p a t a  

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAf 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Mieroszów

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

UMiG Mieroszów 855 85504 2010 610,00

Razem 610,00

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. 2 up. ^JEWOg^DOLNOŚLĄSKIEGC)
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Oborniki Śląskie

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

UMiG Oborniki Śląskie 855 85504 2010 60,00

Razem 60,00

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. WOJEWOD^DOINOŚLĄSKIEGO
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DYREKTORA WYDZIAŁ 1 
-tn<śn&6w i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Olszyna

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

UMiG Olszyna 855 85504 2010 40 190,00

Razem 40 190,00

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. c UP- WGJ£WQDY DOLNOŚL ■■ s



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Pieńsk

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

UMiG Pieńsk 855 85504 2010 15 100,00

Razem 15 100,00

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. 7
p' a'0j EWOD£ d o ln o śląsk ieg o
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Siechnice

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

UMiG Siechnice 855 85504 2010 290,00

Razem 290,00

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.
Zup. WOJEWpDY DOLNOŚLĄSKA

E d y t a j f ć i p n ł o  

ZASTW  DYR^fQRĄ W 0Z)/ 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Strzegom

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

UMiG Strzegom 855 85504 2010 1 020,00

Razem 1 020,00

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.

Z up. WOJEIAT

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
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

UMiG Strzelin 855 85504 2010 18 160,00

Razem 18 160,00

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.OLNOŚLĄSKIE



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

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

UMiG Szczytna 855 85504 2010 41,00

Razem 41,00

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.

Zup.WOJETODMtóLraStĄSKlEe

ZASTĘPC^DyREKt 0Ra WYD?; - 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Ścinawa

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

UMiG Ścinawa 855 85504 2010 4 592,00

Razem 4 592,00

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.
Zup. W OJBNJOymNOSMSKitG 

z a s t ę p ^  D y r e k t o r a  w ydziai
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Wąsosz

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

UMiG Wąsosz 855 85504 2010 8 410,00

Razem 8 410,00

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. v̂ tWODU)OlNOŚLĄSKIEGC



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Węgliniec

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

UMiG Węgliniec 855 85504 2010 827,00

Razem 827,00

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. WOJEWOp>KiOLNOŚLA,RKIEG(

/  Edyta S d fg k r
ZA STĘPCA  DYREKTORA WYDZIAt

Finansów i Budżetu



Urząd Miasta i Gminy 
Wleń

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:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.343.2020.MJ

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zmniejszenia

UMiG Wleń 855 85504 2010 1 820,00

Razem 1 820,00

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- WOJE WDY DOLNOŚLĄSKIE u



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

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

UMiG Ząbkowice Śląskie 855 85504 2010 3 740,00

Razem 3 740,00

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.

/E d y ta  Sc/tya- 
ZASTĘPtWDYRtKTORA WY07I 

Finansów i Budżetu

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po

stronie dochodów. z ^  WOJEWOWDOLNOŚLĄSKII



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

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

UMiG Żmigród 855 85504 2010 17 270,00

Razem 17 270,00

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. 2  „p. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Bolesławiec

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

UG Bolesławiec 855 85504 2010 22 500,00

Razem 22 500,00

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.
■ W- WOJEW9DY DOLNOŚUÓ O;

ZA S T * " --
r-. - RA WY07I;
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Borów

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

UG Borów 855 85504 2010 5 270,00

Razem 5 270,00

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- W 0 JE V ^  D0LN0^ASK!EGf.

Edyta^S^ffta
Z A S T Ę fe Ą , DYREKTORA WYOZIAf

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Ciepłowody

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

UG Ciepłowody 855 85504 2010 240,00

Razem 240,00

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.

ĘP^ ? YRE»™ A  WYDZIAtl. Finansów i Budżetu

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po

stronie dochodów. Z op. WOJEWODY .DOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Cieszków

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

UG Cieszków 855 85504 2010 1 770,00

Razem 1 770,00

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. WOJEWOpy^OLNO^kĄSKIEGO

/ Edyta
ZASTĘPĆA7CyREKT0RA WyD2|ału

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Dobromierz

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

UG Dobromierz 855 85504 2010 8 430,00

Razem 8 430,00

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.

2 up. WOJEWOD̂ DOLNOŚLĄoKić

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Urząd Gminy 
Dzierżoniów

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

UG Dzierżoniów 855 85504 2010 5 160,00

Razem 5 160,00

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.
ZuP-VVOJEV^DOLNpŚLĄSKlć

/  Edyt&śmit{fa 
ZASTĘteft .DYREKTORA WY0?I r. 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Gaworzyce

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

UG Gaworzyce 855 85504 2010 10 580,00

Razem 10 580,00

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 DOLNOŚLa.'- -



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
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

UG Głogów 855 85504 2010 1 840,00

Razem 1 840,00

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.

Finansów i Budżetu

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po

stronie dochodów. 2 up. WOJEWpey DOLNOŚL^Sk



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Kamieniec Ząbkowicki

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

UG Kamieniec Ząbkowicki 855 85504 2010 12 540,00

Razem 12 540,00

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Kostomłoty

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

UG Kostomłoty 855 85504 2010 4 320,00

Razem 4 320,00

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.

Finansów i Budżetu

Z up. WOJEVypßTDOLNOSLASKIFi

^ E dyta ,
ZASTĘPfeA DYREKTORA WYPO"



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Kotla

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

UG Kotla 855 85504 2010 3 880,00

Razem 3 880,00

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.

/Eclyta Sofaln - 
ZASTĘI’ń  DYKE=#r©^A WYD.?- 

rinansów i Budżetu

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po

stronie dochodów. 2  up. WQJEWQDYDOLNO$L/yvi..



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Krośnice

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

UG Krośnice 855 85504 2010 2 800,00

Razem 2 800,00

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. VVUJEW015y DOLNOjiŁĄii).

/  Edyta Sćźrrfor- 
7ASTĘPCW  DYREKTORA WYR.:



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Kunice

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

UG Kunice 855 85504 2010 2 022,00

Razem 2 022,00

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.

Z up. WOJEWO

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
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

UG Lubin 855 85504 2010 12 809,00

Razem 12 809,00

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.

•_ dp. vVÓJE)vdJY
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Marciszów

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

UG Marciszów 855 85504 2010 7 480,00

Razem 7 480,00

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. WOJEWOD^efOLNOŚLASKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Mietków

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

UG Mietków 855 85504 2010 1 330,00

Razem 1 330,00

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. WOJEWOjMioLNOS^SK;:
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Miękinia

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

UG Miękinia 855 85504 2010 5 910,00

Razem 5 910,00

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. WOJEVVOp3rt3ÓLNOŚI^SKJ.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Mysłakowice

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

UG Mysłakowice 855 85504 2010 8 840,00

Razem 8 840,00

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. 7
Z up. WOJEWODYpOLNOŚLĄSKit.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Niechlów

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

UG Niechlów 855 85504 2010 8 070,00

Razem 8 070,00

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.
2 up. WOJEVy00Y D O :
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Nowa Ruda

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

UG Nowa Ruda 855 85504 2010 8 560,00

Razem 8 560,00

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 DOLNOŚLĄSKI



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Pęcław

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

UG Pęcław 855 85504 2010 4 030,00

Razem 4 030,00

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.

Z up. WOJEWODY

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Pielgrzymka

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

UG Pielgrzymka 855 85504 2010 27 810,00

Razem 27 810,00

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.WOJEWOPY-DOLNOSLAbi'.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Przeworno

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

UG Przeworno 855 85504 2010 1 450,00

Razem 1 450,00

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. WOJEW9DY DOLNOŚLĄSKI;
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Stoszowice

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

UG Stoszowice 855 85504 2010 5 630,00

Razem 5 630,00

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. VVOJEWCpY'DOIJ^pŚL/\SKIE;

/  Edyttź&ęp&ła 
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Walim

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

UG Walim 855 85504 2010 8 740,00

Razem 8 740,00

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

stronie dochodów.

w budżecie na rok 2020 po 

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKA
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Wińsko

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

UG Wińsko 855 85504 2010 10 360,00

Razem 10 360,00

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.
Z up. WOJEWODy^DOLNOŚLĄSKIEG'
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Żukowice

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

UG Żukowice 855 85504 2010 215,00

Razem 215,00

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.

Ttjfe» dyrektora w ydział i'
Finansów i Budżetu

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po

stronie dochodów.


