
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.437.2020.MJ

Urząd Gminy 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.442.2020.MF.4322 (nr wewnętrzny MF170) z dnia 15 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Bolesławiec 116 000,00
Razem 116 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 po 

strome dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF170/
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.437.2020.MJ

Urząd Gminy 
Borów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.442.2020.MF.4322 (nr wewnętrzny MF170) z dnia 15 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Borów 69 000,00
Razem 69 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.437.2020.MJ

Urząd Gminy 
Ciepłowody

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.442.2020.MF.4322 (nr wewnętrzny MFI70) z dnia 15 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Ciepłowody 28 000,00
Razem 28 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z p rze^ i^o^^yej. dep^zj| nąj^ży

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF170.
ZASTĘP



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.437.2020.MJ

Urząd Gminy 
Cieszków

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.442.2020.MF.4322 (nr wewnętrzny MF170) z dnia 15 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dziai Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Cieszków 218 000,00
FLazem 218 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF17A:;OJE'.\'CD>'C'':Li !CiLĄFKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.437.2020.MJ

Urząd Gminy 
Czarny Bór

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.442.2020.MF.4322 (nr wewnętrzny MF170) z dnia 15 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Czarny Bór 74 000,00
Razem 74 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu 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^Ó^ ' -̂'LĄSKIEG'
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.437.2020.MJ

Urząd Gminy 
Czernica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.442.2020.MF.4322 (nr wewnętrzny MF170) z dnia 15 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Czernica 94 000,00
ELazem 94 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy
, • 4 , •• S ł r i J  up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIw tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF170



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.437.2020.MJ

Urząd Gminy 
Długołęka

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.442.2020.MF.4322 (nr wewnętrzny MF170) z dnia 15 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Długołęka 84 000,00
Razem 84 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF170.up. WOJE'.vp0f DOLtJCŚLĄSKIEGC
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.437.2020.MJ

Urząd Gminy 
Dobromierz

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.442.2020.MF.4322 (nr wewnętrzny MF170) z dnia 15 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Dobromierz 82 000,00
FLazem 82 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu 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'70). . JDY£^Li! :iy,SKitGC
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.437.2020.MJ

Urząd Gminy 
Domaniów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.442.2020.MF.4322 (nr wewnętrzny MF170) z dnia 15 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Domaniów 85 000,00
BLazem 85 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF170.

’AST^PCA DYREKTORA WY O 7 
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.437.2020.MJ

Urząd Gminy 
Dziadowa Kłoda

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.442.2020.MF.4322 (nr wewnętrzny MF170) z dnia 15 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Dziadowa Kłoda 46 000,00
FLazem 46 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy
Z

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF170.Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.437.2020.MJ

Urząd Gminy 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.442.2020.MF.4322 (nr wewnętrzny MFI70) z dnia 15 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Dzierżoniów 100 000,00
Razem 100 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF170. :y. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.437.2020.MJ

Urząd Gminy 
Gaworzyce

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.442.2020.MF.4322 (nr wewnętrzny MF170) z dnia 15 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Gaworzyce 51 000,00
Razem 51 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu 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  vVOJEV,'v^ rC ''I \ 'ZP i■'T



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.437.2020.MJ

Urząd Gminy 
Janowice Wielkie

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.442.2020.MF.4322 (nr wewnętrzny MFI70) z dnia 15 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Janowice Wielkie 118 000,00
E..azem 118 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu 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 M  WOJt?.YOpYUOLf L/,51'



FB-BP.3111.437.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Jemielno

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.442.2020.MF.4322 (nr wewnętrzny MF170) z dnia 15 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Jemielno 136 000,00
E!.azem 136 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MFfl JE YYGDYBALI;C$ l.P ?KIL~GC

ZASTqpcA-ł?Yr;;EKTc; <a  w ydział 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.437.2020.MJ

Urząd Gminy 
Jerzmanowa

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.442.2020.MF.4322 (nr wewnętrzny MF170) z dnia 15 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Jerzmanowa 89 000,00
Razem 89 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy
, . , .. up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF170.

'ASTqP^T L. ¿ 'E K ffu ^T \WYDZIAŁU
Fiiiansów i budżetu



FB-BP.3111.437.2020.MJ

Urząd Gminy 
Jeżów Sudecki

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.442.2020.MF.4322 (nr wewnętrzny MF170) z dnia 15 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:

V

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 listopada 2020 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Jeżów Sudecki 173 000,00
Razem 173 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF17Ą;. WOJEircny-G^Lf:':?sLĄ.":<|fgo

ZASTqFWQYnS!<7 oP:A WYDZIAŁU 
Finansów i Łudżciu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.437.2020.MJ

Urząd Gminy 
Jordanów Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.442.2020.MF.4322 (nr wewnętrzny MF170) z dnia 15 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Jordanów Śląski 3 000,00
FLazem 3 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MFITŚWP- WO.;:':'.*.'Opyt̂ >LNO$t/k1SKłEGO



FB-BP.3111.437.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Kamieniec Ząbkowicki

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.442.2020.MF.4322 (nr wewnętrzny MF170) z dnia 15 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Kamieniec Ząbkowicki 52 000,00
Razem 52 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy
Zup. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF170.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.437.2020.MJ

Urząd Gminy 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.442.2020.MF.4322 (nr wewnętrzny MF170) z dnia 15 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Kamienna Góra 152 000,00
Razem 152 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy
i i  i , . . , A iio. W O JEW O D YpO L^O ŚLA SK It

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MFI70.



FB-BP.3111.437.2020.MJ

Urząd Gminy 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.442.2020.MF.4322 (nr wewnętrzny MF170) z dnia 15 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 listopada 2020 r.

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Kłodzko 136 000,00
FLazem 136 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy
.u

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF170.¡jp. W OJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.437.2020.MJ

Urząd Gminy 
Kobierzyce

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.442.2020.MF.4322 (nr wewnętrzny MF170) z dnia 15 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Kobierzyce 103 000,00
Razem 103 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy
Jp. W OJEW ODy COLMOCLĄSKIEGO

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF170.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.437.2020.MJ

Urząd Gminy 
Kondratowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.442.2020.MF.4322 (nr wewnętrzny MF170) z dnia 15 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Kondratowice 86 000,00
Razem 86 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF170. Ij '^MSX,'EGO

_ 1 WYDZIAŁU
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.437.2020.MJ

Urząd Gminy 
Kostomłoty

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.442.2020.MF.4322 (nr wewnętrzny MF170) z dnia 15 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Kostomłoty 24 000,00
Razem 24 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmio|:pv^ęii. dę^y^j|i^^ależy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF170.
^ST£X<Cdy'



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.437.2020.MJ

Urząd Gminy 
Kotla

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.442.2020.MF.4322 (nr wewnętrzny MF170) z dnia 15 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Kotla 29 000,00
FLazem 29 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy
, • j  W OJEW ODYDOLNOŚLĄSKIEGOw tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MJb 17U



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.437.2020.MJ

Urząd Gminy 
Krośnice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.442.2020.MF.4322 (nr wewnętrzny MF170) z dnia 15 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Krośnice 230 000,00
ELazem 230 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  ; W OJEW CpY^Ó LNC^LĄSKIEG C



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.437.2020.MJ

Urząd Gminy 
Krotoszyce

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.442.2020.MF.4322 (nr wewnętrzny MF170) z dnia 15 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Krotoszyce 68 000,00
Razem 68 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF170. ’ v\3Jc\V£l* < C... Li



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.437.2020.MJ

Urząd Gminy 
Kunice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.442.2020.MF.4322 (nr wewnętrzny MF170) z dnia 15 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Kunice 129 000,00
F¡.azem 129 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF170.Z up. WOJEYy f̂f? CCii
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.437.2020.MJ

Urząd Gminy 
Legnickie Pole

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.442.2020.MF.4322 (nr wewnętrzny MF170) z dnia 15 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Legnickie Pole 153 000,00
F^azem 153 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF170. ''
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.437.2020.MJ

Urząd Gminy 
Lewin Kłodzki

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.442.2020.MF.4322 (nr wewnętrzny MF170) z dnia 15 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Lewin Kłodzki 48 000,00
E'azem 48 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF170. -



FB-BP.3111.437.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.442.2020.MF.4322 (nr wewnętrzny MF170) z dnia 15 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Lubań 100 000,00
Razem 100 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu 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 1Z7 | .  W OJEW O D>DO LNO Śt4 SKIEGC



FB-BP.3111.437.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Łagiewniki

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.442.2020.MF.4322 (nr wewnętrzny MF170) z dnia 15 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Łagiewniki 49 000,00
Razem 49 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MFł7tQv WOJ5\7CD>e?-Li:" “'LASKi



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.437.2020.MJ

Urząd Gminy 
Malczyce

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.442.2020.MF.4322 (nr wewnętrzny MF170) z dnia 15 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Malczyce 102 000,00
FL.azem 102 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF17bl.J|) ' u



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.437.2020.MJ

Urząd Gminy 
Marcinowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.442.2020.MF.4322 (nr wewnętrzny MF170) z dnia 15 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Marcinowice 76 000,00
Razem 76 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy
L up. W O JiiUoJi uOLt\!C£LĄEK

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF170.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.437.2020.MJ

Urząd Gminy 
Marciszów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.442.2020.MF.4322 (nr wewnętrzny MF170) z dnia 15 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Marciszów 162 000,00
FLazem 162 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF170.
Z up. WOJBJcCDY



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.437.2020.MJ

Urząd Gminy 
Męcinka

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.442.2020.MF.4322 (nr wewnętrzny MF170) z dnia 15 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Męcinka 70 000,00
Razem 70 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy
Z up. W OJcV\wDY C 0 LNC-: LA

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF170.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.437.2020.MJ

Urząd Gminy 
Miękinia

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.442.2020.MF.4322 (nr wewnętrzny MF170) z dnia 15 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Miękinia 206 000,00
FL.azem 206 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF170Z up. WOJE C?I , l  AP



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.437.2020.MJ

Urząd Gminy 
Miłkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.442.2020.MF.4322 (nr wewnętrzny MF170) z dnia 15 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Miłkowice 51 000,00
FLazem 51 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy
JL up. W OJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF170.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.437.2020.MJ

Urząd Gminy 
Mściwojów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.442.2020.MF.4322 (nr wewnętrzny MF170) z dnia 15 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Mściwojów 114 000,00
Razem 114 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF17(hP
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.437.2020.MJ

Urząd Gminy 
Mysłakowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.442.2020.MF.4322 (nr wewnętrzny MF170) z dnia 15 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Mysłakowice 391 000,00
Razem 391 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy
. , i , , • * , M T r1 ,Z u p .  W O JE W O D ^& eLf JOŚLĄSKIEGOw tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF170.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.437.2020.MJ

Urząd Gminy 
Niechlów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.442.2020.MF.4322 (nr wewnętrzny MF170) z dnia 15 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Niechlów 137 000,00
FLazem 137 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu 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 F170?L:;j ■ : L\:



ęt*

FB-BP.3111.437.2020.MJ

Urząd Gminy 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.442.2020.MF.4322 (nr wewnętrzny MF170) z dnia 15 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 listopada 2020 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Oleśnica 56 000,00
Razem 56 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF1-70'. WOJ'~V,'OD)̂ EK?tl: ^/|S!<l!:GO
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FB-BP.3111.437.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.442.2020.MF.4322 (nr wewnętrzny MF170) z dnia 15 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Oława 165 000,00
Razem 165 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy
Z up. W 0 J£'.V0 D / c p i r : 0 iLĄS!< 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF170.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.437.2020.MJ

Urząd Gminy 
Osiecznica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.442.2020.MF.4322 (nr wewnętrzny MF170) z dnia 15 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Osiecznica 45 000,00
Razem 45 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MEl/jiOWOJEWCD)^
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.437.2020.MJ

Urząd Gminy 
Paszowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.442.2020.MF.4322 (nr wewnętrzny MF170) z dnia 15 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Paszowice 62 000,00
FLazem 62 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przędą jptpwej decygji należy ¡(¡^gc 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF170.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.437.2020.MJ

Urząd Gminy 
Pęcław

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.442.2020.MF.4322 (nr wewnętrzny MF170) z dnia 15 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Pęcław 6 000,00
Razem 6 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MFf7& WO.i-iWC^C^LriC^SKIEG«.



FB-BP.3111.437.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Podgórzyn

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.442.2020.MF.4322 (nr wewnętrzny MF170) z dnia 15 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Podgórzyn 174 000,00
FLazem 174 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy
Z up. WOJEWODY DOLIJC£ U  S 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF170.



FB-BP.3111.437.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Platerówka

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.442.2020.MF.4322 (nr wewnętrzny MF170) z dnia 15 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Platerówka 9 000,00
Razem 9 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF170: ^
Edyta

(IEGC



FB-BP.3111.437.2020.MJ

Urząd Gminy 
Przeworno

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.442.2020.MF.4322 (nr wewnętrzny MF170) z dnia 15 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 listopada 2020 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Przeworno 38 000,00
FLazem 38 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu 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#(fc. WOJElTpSY^CU !C£LĄSKIEGO

ZASTĘf S ^ D Y !'fi:!<TC;<A WYDZIAŁ 
Finansów i BuJ/ ctu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.437.2020.MJ

Urząd Gminy 
Rudna

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.442.2020.MF.4322 (nr wewnętrzny MF170) z dnia 15 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Rudna 129 000,00
Razem 129 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy
7 i m W O J DY C ^L fn .6 ! /  C/*'r %‘w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF170.

Z A S T ^ ^ D Y  WYDZIAŁ I
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.437.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Siekierczyn

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.442.2020.MF.4322 (nr wewnętrzny MF170) z dnia 15 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Siekierczyn 6 000,00
Razem 6 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu 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 7 #  ' ' ' ,'!.Ą?a!EGO



FB-BP.3111.437.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Stara Kamienica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.442.2020.MF.4322 (nr wewnętrzny MF170) z dnia 15 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Stara Kamienica 121 000,00
Razem 121 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy
J u ii W OJEW ODY C-^Li !C£l /  PIC EGO w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MFI70.



FB-BP.3111.437.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Stare Bogaczowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.442.2020.MF.4322 (nr wewnętrzny MF170) z dnia 15 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Stare Bogaczowice 55 000,00
Razem 55 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF17|0.WOJ5\VOQ>{^Li



FB-BP.3111.437.2020.MJ

Urząd Gminy 
Stoszowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.442.2020.MF.4322 (nr wewnętrzny MF170) z dnia 15 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 listopada 2020 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Stoszowice 203 000,00
FLazem 203 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy
,-v  n^i_j¡3§[ /‘PKiEGO

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF170.
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Mrtansów i Dujż.c(u



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.437.2020.MJ

Urząd Gminy 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.442.2020.MF.4322 (nr wewnętrzny MFI70) z dnia 15 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Świdnica 102 000,00
Razem 102 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF170. ac"<|pgO
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FB-BP.3111.437.2020.MJ

Urząd Gminy 
Udanin

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.442.2020.MF.4322 (nr wewnętrzny MF170) z dnia 15 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 listopada 2020 r.

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Udanin 33 000,00
Razem 33 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MFpL70. . j .^ ¡j, c p̂-GO

la
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.437.2020.MJ

Urząd Gminy 
Walim

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.442.2020.MF.4322 (nr wewnętrzny MF170) z dnia 15 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Walim 241 000,00
Razem 241 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF170.
Z up. WOJEWODY DpfcfJOŚLĄSKIEGO

^ Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁ! 

Finansów i budżetu



FB-BP.3111.437.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Warta Bolesławiecka

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.442.2020.MF.4322 (nr wewnętrzny MF170) z dnia 15 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Warta Bolesławiecka 208 000,00
FLazem 208 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu 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?0P- WOJHWU^ f;' LI J. LA-.mLGO
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FB-BP.3111.437.2020.MJ

Urząd Gminy 
Wądroże Wielkie

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.442.2020.MF.4322 (nr wewnętrzny MF170) z dnia 15 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 listopada 2020 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Wądroże Wielkie 57 000,00
Razem 57 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MFJp7Q,

ZASTĘ
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.437.2020.MJ

Urząd Gminy 
Wińsko

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.442.2020.MF.4322 (nr wewnętrzny MF170) z dnia 15 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 listopada 2020 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Wińsko 285 000,00
FLazem 285 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  !Ĉ L/',SKS!£GC.

ZASTĘPCA D ^ K T C n A  WÓDZIA-1 
Finansów i BuJ-t-Otu
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FB-BP.3111.437.2020.MJ

Urząd Gminy 
Wisznia Mała

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.442.2020.MF.4322 (nr wewnętrzny MF170) z dnia 15 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 listopada 2020 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Wisznia Mała 44 000,00
Razem 44 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy
L Up. WJEWUDY d o ln o ś lą s k ie g o

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF170.
/M yta  Sctffda ’

ZAS1 Ę P YR E DZIAŁU
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.437.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Zagrodno

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.442.2020.MF.4322 (nr wewnętrzny MF170) z dnia 15 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Zagrodno 7 000,00
E>.azem 7 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji

przedmiotowej decyzji należy

-  MFl'7.0.WOJEWOD YJSOL NOŚLĄSKIEGO

ZASTĘP
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.437.2020.MJ

Urząd Gminy 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.442.2020.MF.4322 (nr wewnętrzny MF170) z dnia 15 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 listopada 2020 r.

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Złotoryja 6 000,00
FLazem 6 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu 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 Fi70. ^  !

Edyta
Z A S T Ę I^  DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.437.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Żórawina

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.442.2020.MF.4322 (nr wewnętrzny MFI70) z dnia 15 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Żórawina 94 000,00
Razem 94 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu 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?Qp
WOJEWODYlDOLNp^ĄSKIEGO

^fźlyia Scpślći
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU



FB-BP.3111.437.2020.MJ

Urząd Gminy 
Żukowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.442.2020.MF.4322 (nr wewnętrzny MF170) z dnia 15 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 listopada 2020 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Żukowice 13 000,00
FLazem 13 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MFf70. •'

ZA3TĘ
Finansów i Budżetu
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