
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Bielawa

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Bielawa 855 85504 2010 7 790,00

Razem 7 790,00

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 -  MF154.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Boguszów Gorce

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Boguszów Gorce 855 85504 2010 18 000,00

Razem 18 000,00

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 -  MF154.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Bolesławiec

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Bolesławiec 855 85504 2010 25 830,00

Razem 25 830,00

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 -  MF154.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Chojnów

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Chojnów 855 85504 2010 4 820,00

Razem 4 820,00

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 I 5 ^ p W0JEV^^D^NOŚLĄSKIEGC
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Dzierżoniów

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Dzierżoniów 855 85504 2010 1 890,00

Razem I 890,00

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 -  MF154.
Z up. WOJEWODYTOLNO^kASKIEGO

Edyta S dpafó^
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Głogów

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Głogów 855 85504 2010 9 710,00

Razem 9 710,00

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 -  MF154. tJ Zup. WOJEWOpYDOLNO^ĄSKIEGO

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁ'- 
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Kamienna Góra

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Kamienna Góra 855 85504 2010 7 200,00

Razem 7 200,00

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 F15£ vvoJEWOPYDOLNO$fcĄSKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Karpacz

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Karpacz 855 85504 2010 910,00

Razem 910,00

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 -  MF154.£ Up WOJEWOp¥1X)LNO$LĄSKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Kłodzko

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Kłodzko 855 85504 2010 8 970,00

Razem 8 970,00

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 -  MF154z up. WOJEWOp>OOLNOŚl./\SKIEG(.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Kudowa Zdrój

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Kudowa Zdrój 855 85504 2010 7 160,00

Razem 7 160,00

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 -  MF154iup. WOJEWpBflDOLNpśLASKIEGO

/  Edyta/Sttpęta
ZAST^FĆA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Legnica

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Legnica 855 85504 2010 7 680,00

Razem 7 680,00

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 -  MF154.
Z up. WOJEW0ÓY DOtNpŚiASKIEGO

Źdyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Lubań

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Lubań 855 85504 2010 4 080,00

Razem 4 080,00

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 -  MF154,
3 y  up. WC LĄSKIEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Nowa Ruda

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Nowa Ruda 855 85504 2010 2 508,00

Razem 2 508,00

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 -  MF154z Up WOJEW00Y DOŁNO&LĄSKIEGG

Edyta ‘Siififtta
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁ

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Oleśnica

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Oleśnica 855 85504 2010 11 190,00

Razem 11 190,00

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 l ^ p  wOJEWOD t̂fOLNOŚl^SKIEGO

/ Edyta Safitifa^'
!a s t ę p c V d y r e k t o r a  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Oława

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Oława 855 85504 2010 30 510,00

Razem 30 510,00

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 -  MF154.Z up W0J£ ^  DOLNOŚLĄSKIEGO

/  Edyt</Sqpstła
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Pieszyce

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Pieszyce 855 85504 2010 1 460,00

Razem 1 460,00

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 -  MF154. ^jE W & of DOI I" ł̂iĄSKIE'

Edyta Ś k p d to '
ZASTĘPCA DYREKTOR/«. WYDZI-'

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Polanica Zdrój

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Polanica Zdrój 855 85504 2010 4 890,00

Razem 4 890,00

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 -

Finansów i Budżetu

54p. WOJEWOD)i^0LNOŚLĄSKIEGO 

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Szklarska Poręba

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Szklarska Poręba 855 85504 2010 1 960,00

Razem 1 960,00

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 

niepełno sprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  M F I |^ p  yyOJEWODYl^OŁNOŚ^SKIEGG

OSdytci
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAU.

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Świdnica

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Świdnica 855 85504 2010 68 240,00

Razem 68 240,00

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 

niepełno sprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -

Finansów i Budżetu

#u p . WOJEWOpy-DOLNOŚl.ĄSKIEGO

Cpclyta S d p g itr '
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Świebodzice

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Świebodzice 855 85504 2010 6 210,00

Razem 6 210,00

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 -

Finansów i Budżetu

Z up. WOJEWOPYuOLNpŚt^SKIEGO

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁ •'



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Wałbrzych

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Wałbrzych 855 85504 2010 9 650,00

Razem 9 650,00

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 -

Finansów i Budżetu

idyta SdpofaT'
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Wojcieszów

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Wojcieszów 855 85504 2010 10 040,00

Razem 10 040,00

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 -  MF154* Up. WOJEWODŶ OLNOŚLĄSKIEGG

E(fyta
ZASTĘPCA DYREKTORA W YDZIAŁl

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Zgorzelec

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Zgorzelec 855 85504 2010 5 070,00

Razem 5 070,00

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 Fl£4p. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

fe ty  ta S a p a tf '^  
ZASTĘPCA-W REKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Bardo 855 85504 2010 7 220,00

Razem 7 220,00

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 -  MF15j4Up WOJEWODYtx>LNr)‘U A8KI EGC'

¿Jłdyta Sapała ^  
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁ! 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Bogatynia 855 85504 2010 7 940,00

Razem 7 940,00

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 -  MF1S&P- WOJEWOD^^BOLNOÓL^SKIEGO

/E dyta
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Brzeg Dolny 855 85504 2010 3 830,00

Razem 3 830,00

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
WOJEWOpYl5oLNOŚfcĄSKIEGO

¿źfidyta SapM ci' 
ZASTĘPCA DYREKTORA WY DZIALI.' 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Bystrzyca Kłodzka 855 85504 2010 7 360,00

Razem 7 360,00

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 -  M F 1 5 i UP' WOJEWO^^OLNOj^ĄSKIEGO

/ Edyta gap iła  
ZASTĘPCX DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Głuszyca

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Głuszyca 855 85504 2010 3 610,00

Razem 3 610,00

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

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁI. 
Finansów i Budżetu

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

Edyta Sapćfta



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Góra

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Góra 855 85504 2010 2 630,00

Razem 2 630,00

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
(OJEWODY DOLNOŚI

/£ d y ta  Sapdfa 
ZASTĘPCA DYREKfęRA WYDZIAŁ? 

Finansów i Budżetu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Gryfów Śląski 855 85504 2010 7 360,00

Razem 7 360,00

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 -  MF154: up. IW JEW O DY DOLNO^WĄSKIEGO

/ .E d y ta
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Jaworzyna Śląska

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Jaworzyna Śląska 855 85504 2010 5 360,00

Razem 5 360,00

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 — MF154.
Z up. WOJEWpOY DOLNCJśt^SKIEGO

^Sdyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Jelcz-Laskowice

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Jelcz-Laskowice 855 85504 2010 5 712,00

Razem 5 712,00

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 -  MF154Up WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

¿ O  Edyta frónafa
ZASTĘPCA' DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lądek Zdrój

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Lądek Zdrój 855 85504 2010 4 520,00

Razem 4 520,00

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 -  MF154. ^ up W0JE'1 ' r,Y !'0Lf! )' ’1-ASKIEGO

/ E d y t a  Sttfuiła 
Z A S T Ę P *^  DYREKRTRA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Lubawka 855 85504 2010 2 710,00

Razem 2 710,00

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 -

Finansów i Budżetu

L4up. WOJEWOD* DOLNOŚLĄSKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Lwówek Śląski 855 85504 2010 4 210,00

Razem 4 210,00

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 -  MF15£.up. \/VOJEW0rff D(JUta^l ĄSKIEGO

^  Edyta Supfifa
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów' i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Międzybórz

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Międzybórz 855 85504 2010 2 340,00

Razem 2 340,00

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 -

Finansów i Budżetu

ł.up . WOJEWOpYOOLNO^LĄSKIEGO

Edyta SĆfóła
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Międzylesie

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Międzylesie 855 85504 2010 10 300,00

Razem 10 300,00

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 -

Finansów i Budżetu

4.up. WOJEWOQYt)OLNOŚLASKIEGO

Edyta Sa
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Milicz

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Milicz 855 85504 2010 6 140,00

Razem 6 140,00

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 -  MF1Ś4P- v v ; DCH.M > 1 - • 5KIEGC

/ Edyta Sgmda 
ZASTĘĆhir DYREKTORA WYDZIAŁ 

Ftn-snsów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Mirsk

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Mirsk 855 85504 2010 2 410,00

Razem 2 410,00

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 -  MF154Z up. WOJEWP0Y DOLNOŚLĄSKIEGO

/ \  Edytajiappla
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIA-:

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Niemcza

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Niemcza 855 85504 2010 11 950,00

Razem 11 950,00

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 -  MF154. Z up. WOJEWpBY DOLNOŚLĄSKI

Eiłytt/Saffała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Nowogrodziec

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Nowogrodziec 855 85504 2010 28 010,00

Razem 28 010,00

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 -  MF154. z  up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIE,;

E(PfĆa?5ftpata 
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Polkowice

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Polkowice 855 85504 2010 11 780,00

Razem 11 780,00

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 -  MF154.

Finansów i Budżetu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Prochowice 855 85504 2010 5 000,00

Razem 5 000,00

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 -  MF154. ^ up WOJEWÓDY DOkNOŚl ĄSKi

C s?  EdftćF& tpała 
ZASTĘPCA DYREKTORA W Y07 
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Prusice

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Prusice 855 85504 2010 3 360,00

Razem 3 360,00

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 -  MF154-up. WOJEWQBY DOI NO$l )y

■ Edyta Zcćpbta
z a s t ę p c a  d y r e k t o r a  WYDZI
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Przemków

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Przemków 855 85504 2010 3 930,00

Razem 3 930,00

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 -  MF15^up WOJEWODY DOI MOSiĄSr'

Ć-Y E tly ttn fip a la  
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Radków

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Radków 855 85504 2010 4 050,00

Razem 4 050,00

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 

niepełno sprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -

Finansów i Budżetu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Sobótka

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Sobótka 855 85504 2010 13 263,00

Razem 13 263,00

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 -  MF154.
V 3 3 J Z up. WOJEWOpYt)OLNOŚU\SKIEG

CJjtdyta  Só/JSfćT
7ASTĘPCA DYREKTORA WYD7

Finansów i P,vót¥.«



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Stronie Śląskie

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Stronie Śląskie 855 85504 2010 3 050,00

Razem 3 050,00

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 -  MF154.'J ^uJEW O D Y DOLNOŚLĄSKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Środa Śląska 855 85504 2010 3 445,00

Razem 3 445,00

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 F15£Up

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁ
Finansów i Budżetu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Świerzawa 855 85504 2010 11 160,00

Razem 11160,00

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 -  MF154. ~ Uf:' WOJEWOpy DOLNOŚLĄSKIÊ

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Trzebnica 855 85504 2010 16 029,00

Razem 16 029,00

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 Flg^p. WOJEW0DY DOLNOśl ĄSKIEGC

E dym ^Spuia
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Twardogóra 855 85504 2010 800,00

Razem 800,00

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 -  MFl&fP- WOJEWODĄ OOLNOŚiĄSKIEi

cfidy ta  StyćftcT  
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZI/ 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Wiązów

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Wiązów 855 85504 2010 6 860,00

Razem 6 860,00

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 -  MF154. z UP- WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

/  Edym$op(rfa 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZI/v 
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Wołów 855 85504 2010 26 070,00

Razem 26 070,00

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 -  MF154.
/ \ E d y t  asśęrpfila
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Ziębice

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Ziębice 855 85504 2010 4 060,00

Razem 4 060,00

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 -  MF154. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Złoty Stok

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Złoty Stok 855 85504 2010 1 040,00

Razem 1 040,00

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 -  MF154. L up' -)JEWQ0Y DOÛ eśLĄSKiEK.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Żarów

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Żarów 855 85504 2010 18 350,00

Razem 18 350,00

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 -  MF154,
z  up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

'ASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAJ
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Chojnów

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Chojnów 855 85504 2010 10 730,00

Razem 10 730,00

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 -  MF154.
3 F v 3 3 J Z up. W O JE^0 t5Y DOLNOŚLĄSKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Czarny Bór

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Czarny Bór 855 85504 2010 6 810,00

Razem 6 810,00

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 

niepełno sprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MFl£4ip. WOJEWODY DO! NOŚł ĄSKIEGO

¿ \  EdytasSepała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAJ
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Długołęka

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Długołęka 855 85504 2010 27 523,00

Razem 27 523,00

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 -  MF154.
Z up. WOJE
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Dobroszyce

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Dobroszyce 855 85504 2010 2 380,00

Razem 2 380,00

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 -

Finansów i Budżetu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Domaniów

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Domaniów 855 85504 2010 5 960,00

Razem 5 960,00

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 -  MF154.^ up vvOJEWi>0Y DOLN0ŚL/ySKi

Edyt/ŚfipĆiła
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Dziadowa Kłoda

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Dziadowa Kłoda 855 85504 2010 3 270,00

Razem 3 270,00

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 -  MF154. i  up. WOJEWpDY DOLNOŚ1 ĄSKIEGC

EdytećS&pała 
ZASTĘPCA 'DYREKTORA WYDZIAł. 
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Grębocice

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Grębocice 855 85504 2010 6 270,00

Razem 6 270,00

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 -

Finansów i Budżetu

M F 1 H /p . WOJEVV0DY DOLNO$LĄSKIEG(

C? E dym X apala  
ZASTĘPC'A DYREKTORA WYDZIAł



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Gromadka

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Gromadka 855 85504 2010 5 000,00

Razem 5 000,00

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 -  MFlf&up. WOJEWp-oy DOI NO'~i ĄSKIEGC

fotyta& ałpfła  
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Janowice Wielkie

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Janowice Wielkie 855 85504 2010 2 930,00

Razem 2 930,00

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 Ę154., x
3 F up- WOJE^dY DOLNOŚLĄSKIEGO.

C y Edyta Jfcp&ia
ZASTĘPCA' DYREKTORA WYDZIAt

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Jerzmanowa

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Jerzmanowa 855 85504 2010 4 790,00

Razem 4 790,00

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 -  MF154.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Jordanów Śląski

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Jordanów Śląski 855 85504 2010 9 190,00

Razem 9 190,00

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 WOJEW0 D? DOLNDŚLĄSKIEG

ć f  E dytd^frraia
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Kamienna Góra

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Kamienna Góra 855 85504 2010 6 090,00

Razem 6 090,00

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 

niepełno sprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  M ę ^ 4 VV'QjEyVQD>TOLNaŚIJi£KIEG<'

Ł ffita  S a p n i e / '
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Kłodzko

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Kłodzko 855 85504 2010 5 360,00

Razem 5 360,00

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 

niepełno sprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.Up W0JEWp8fD0t NOŚl ĄSKIEGC

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁI.
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Kobierzyce

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Kobierzyce 855 85504 2010 3 730,00

Razem 3 730,00

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 -  MF154. ,
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Kondratowice

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Kondratowice 855 85504 2010 48 930,00

Razem 48 930,00

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 

niepełno sprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

ĘPCA "DYREKTORA WYDZIAŁ U
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Krotoszyce

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Krotoszyce 855 85504 2010 17 630,00

Razem 17 630,00

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 -  MF154, WOJEWODY DOI NOŚLĄSKIEGO

Edy(afKipała
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Legnickie Pole

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Legnickie Pole 855 85504 2010 130,00

Razem 130,00

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 -  MF15f4.WOJEWp0Y DOLMOśl ĄSKIEGC

■ASTĘPCa  DYREKTORA WYDZiA>
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Łagiewniki

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Łagiewniki 855 85504 2010 1 830,00

Razem 1 830,00

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 -  MF154 ,j VV0JEW0DYJ?91N0ŚLĄSKIEG0
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Malczyce

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Malczyce 855 85504 2010 1 640,00

Razem 1 640,00

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 -  MF154.

•1ĘPĆA DYREKTORA WYDZIAŁU
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Marcinowice

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Marcinowice 855 85504 2010 2 410,00

Razem 2 410,00

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 -  MF154. vVOJEVVOO)̂ DOLNOŚLĄSKIEGO

T ĘPCtT d y r e k t o r a  w y d z ia ł u
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Miłkowice

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Miłkowice 855 85504 2010 33 060,00

Razem 33 060,00

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 -  MF154. wOJEWfiOY DOLNOŚLĄSKIEGO

/  folytić&ppTila 
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Mściwojów

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Mściwojów 855 85504 2010 5 280,00

Razem 5 280,00

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 

niepełno sprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF1^4p. wojEWOpYtlCH NOŚi ĄSKiEG

C^Edyta Ś afia ia
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAi.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Oleśnica

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Oleśnica 855 85504 2010 5 750,00

Razem 5 750,00

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 -  MF154.

Finansów i Budżetu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Oława

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Oława 855 85504 2010 9 420,00

Razem 9 420,00

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 -  MF154Z up. WOJEWODYPOLNOŚL^SKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Osiecznica

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Osiecznica 855 85504 2010 31 948,00

Razem 31 948,00

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 -  MF154. „y. vWJEW0pY^D0L.N06>l ĄSKIEGO

/  Edyta /p a łu
-'STĘ i% X DYREKTORA WYDZIAŁU
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Paszowice

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Paszowice 855 85504 2010 6 770,00

Razem 6 770,00

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 -  MF154. ■ ' : ' OYJJOLN LASKIEGO

Ju lyta
•p c^ - sTy r e k t o r a  WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Platerówka

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Platerówka 855 85504 2010 990,00

Razem 990,00

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 -  MF154.
“P- W j E^P^OLN9śt^SKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Podgórzyn

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Podgórzyn 855 85504 2010 2 360,00

Razem 2 360,00

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 -  MF154. /
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Radwanice

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Radwanice 855 85504 2010 26 500,00

Razem 26 500,00

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 -  MF154.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Rudna

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Rudna 855 85504 2010 5 724,00

Razem 5 724,00

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 -  MF154.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Siekierczyn

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Siekierczyn 855 85504 2010 16 160,00

Razem 16 160,00

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 -  MF154.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Stara Kamienica

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Stara Kamienica 855 85504 2010 5 960,00

Razem 5 960,00

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 -  MF1S4P- WOJEWpDY DOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Stare Bogaczowice

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Stare Bogaczowice 855 85504 2010 1 770,00

Razem 1 770,00

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 -  MF154.up. WOJEWOpY DOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Świdnica

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Świdnica 855 85504 2010 68 400,00

Razem 68 400,00

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 -  NO'-'| ĄSKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Udanin

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Udanin 855 85504 2010 2 848,00

Razem 2 848,00

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 -

Finansów i Budżetu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Warta Bolesławiecka

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Warta Bolesławiecka 855 85504 2010 3 701,00

Razem 3 701,00

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 -  MF154.

Finansów i Budżetu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Zagrodno

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Zagrodno 855 85504 2010 3 203,00

Razem 3 203,00

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 -  MF154.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Zawonia

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Zawonia 855 85504 2010 5 670,00

Razem 5 670,00

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 -  MF154.» A C w w ml i \ m I*. v /_ f *-» ... i  f
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Zgorzelec

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Zgorzelec 855 85504 2010 15 500,00

Razem 15 500,00

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 -  MF154.
WOJEWOpYUOLNOŚl.ĄSKIEGO

¿Judyta
STĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 05 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Złotoryja

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

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

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

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Złotoryja 855 85504 2010 2 118,00

Razem 2 118,00

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 -  MF154.
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