
FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Bielawa

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Bielawa 2 841 000

Razem 2 841 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Boguszów Gorce

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Boguszów 
Gorce

1 636 000

Razem 1 636 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Bolesławiec

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MFI92) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Bolesławiec 2 561 000

Razem 2 561 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Chojnów

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Chojnów 1 385 000

Razem 1 385 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Dzierżoniów

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Dzierżoniów 2 178 000

Razem 2 178 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Głogów

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Głogów 8 472 000

Razem 8 472 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Jawor

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Jawor 2 147 000

Razem 2 147 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Jedlina Zdrój

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Jedlina 
Zdrój

545 000

Razem 545 000

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 

ni epełno sprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Jelenia Góra 3 581 000

Razem 3 581 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Kamienna Góra

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Kamienna 
Góra

954 000

Razem 954 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

FB.BP.3111.446.2020.KSz

Urząd Miasta 
Karpacz

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Karpacz 411 000

Razem 411 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Kłodzko

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Kłodzko 1 852 000

Razem 1 852 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Kowary

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Kowary 1 008 000

Razem 1 008 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Kudowa Zdrój

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Kudowa 
Zdrój

1 200 000

Razem 1 200 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Legnica

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Legnica 11 921 000

Razem 11 921 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Lubań

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Lubań 833 000

Razem 833 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.
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FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Lubin

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Lubin 6 158 000

Razem 6 158 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Nowa Ruda

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Nowa Ruda 672 000

Razem 672 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

FB.BP.3111.446.2020.KSz

Urząd Miasta 
Oleśnica

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Oleśnica 4 934 000

Razem 4 934 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Oława

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Oława 4 160 000

Razem 4 160 000

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 13.4.1.5.- Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

2 u;



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Piechowice

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Piechowice 647 000

Razem 647 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Pieszyce

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Pieszyce 945 000

Razem 945 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Piława Górna

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Piława 
Górna

653 000

Razem 653 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Polanica Zdrój

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Polanica 
Zdrój

129 000

Razem 129 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Szczawno Zdrój

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Szczawno 
Zdrój

617 000

Razem 617 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Szklarska Poręba

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MFI92) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Szklarska 
Poręba

526 000

Razem 526 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Świdnica

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Świdnica 4 212 000

Razem 4 212 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Świebodzice

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Świebodzice 2 355 000

Razem 2 355 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Świeradów Zdrój

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Świeradów 
Zdrój

202 000

Razem 202 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Wałbrzych 10 208 000

Razem 10 208 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Wojcieszów

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Wojcieszów 482 000

Razem 482 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Wrocław 51 466 000

Razem 51 466 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Zawidów

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Zawidów 415 000

Razem 415 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Złotoryja

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Złotoryja 1 487 000

Razem 1 487 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

<bmk



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

526 000

Razem 526 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bierutów

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Bierutów

783 000

Razem 783 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bolków

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Bolków

991 000

Razem 991 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

1 661 000

Razem 1 661 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Głuszyca

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Głuszyca

1 000 000

Razem 1 000 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Góra

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Góra

2 865 000

Razem 2 865 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski

510 000

Razem 510 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Jaworzyna Śląska

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Jaworzyna Śląska

982 000

Razem 982 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Jelcz-Laskowice

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Jelcz-Laskowice

2 497 000

Razem 2 497 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie

3 858 000

Razem 3 858 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lądek Zdrój

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Lądek Zdrój

733 000

Razem 733 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

Z lip. \



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Leśna

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Leśna

161 000

Razem 161 000

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 13.4.1.5.- Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

400 000

Razem 400 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

783 000

Razem 783 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Międzybórz

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Międzybórz

539 000

Razem 539 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Międzylesie

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Międzylesie

2 330 000

Razem 2 330 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Milicz

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Milicz

3 382 000

Razem 3 382 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Mirsk

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Mirsk

427 000

Razem 427 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Niemcza

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Niemcza

378 000

Razem 378 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Nowogrodziec

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Nowogrodziec

800 000

Razem 800 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Oborniki Śląskie

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Oborniki Śląskie

1 412 000

Razem 1 412 000

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 13.4.1.5.- Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Olszyna

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Olszyna

290 000

Razem 290 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Polkowice

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Polkowice

4 213 000

Razem 4 213 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

1 043 000

Razem 1 043 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Prusice

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Prusice

1 267 000

Razem 1 267 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

Z u1



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Przemków

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Przemków

1 069 000

Razem 1 069 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Siechnice

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Siechnice

3 268 000

Razem 3 268 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Sobótka

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Sobótka

1 660 000

Razem 1 660 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Stronie Śląskie

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Stronie Śląskie

438 000

Razem 438 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Strzegom

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Strzegom

2 424 000

Razem 2 424 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin

2 813 000

Razem 2 813 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Syców

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Syców

2 247 000

Razem 2 247 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Ścinawa

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Ścinawa

1 369 000

Razem 1 369 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

2 637 000

Razem 2 637 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa

870 000

Razem 870 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

3 556 000

Razem 3 556 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

1 858 000

Razem 1 858 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Wąsosz

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Wąsosz

972 000

Razem 972 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Węgliniec

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Węgliniec

509 000

Razem 509 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Wiązów

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nx wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Wiązów

814 000

Razem 814 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Wleń

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MFI92) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Wleń

180 000

Razem 180 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

2 379 000

Razem 2 379 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

2 062 000

Razem 2 062 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Ziębice

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Ziębice

1 963 000

Razem 1 963 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Zloty Stok

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Złoty Stok

244 000

Razem 244 000

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 13.4.1.5.- Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Żarów

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Żarów

1 689 000

Razem 1 689 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

1 555 000

Razem 1 555 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Borów

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Borów 652 000

Razem 652 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Chojnów

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Chojnów 1 181 000

Razem 1 181 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Ciepłowody

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Ciepłowody 379 000

Razem 379 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Cieszków

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Cieszków 754 000

Razem 754 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Czarny Bór

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MFI92) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Czarny Bór 391 000

Razem 391 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Długołęka

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Długołęka 4 656 000

Razem 4 656 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Dobromierz

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Dobromierz 573 000

Razem 573 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Dobroszyce

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Dobroszyce 1 045 000

Razem 1 045 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Domaniów

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Domaniów 531 000

Razem 531 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.
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FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Dziadowa Kłoda

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Dziadowa 
Kłoda

1 329 000

Razem 1 329 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Dzierżoniów

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Dzierżoniów 1 079 000

Razem 1 079 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.
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FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Gaworzyce

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MFI92) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Gaworzyce 665 000

Razem 665 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Głogów

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Głogów 1 199 000

Razem 1 199 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Grębocice

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Grębocice 951 000

Razem 951 000

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 13.4.1.5.- Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Gromadka

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Gromadka 631 000

Razem 631 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Janowice Wielkie

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Janowice 
Wielkie

431 000

Razem 431 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Jemielno

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Jemielno 323 000

Razem 323 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.
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FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Jerzmanowa

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MFI92) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Jerzmanowa 836 000

Razem 836 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Jeżów Sudecki

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Jeżów 
Sudecki

715 000

Razem 715 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Jordanów Śląski

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Jordanów 
Śląski

396 000

Razem 396 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Kamieniec Ząbkowicki

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Kamieniec 
Ząbkowicki

855 000

Razem 855 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Kamienna Góra

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Kamienna 
Góra

738 000

Razem 738 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Kłodzko

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Kłodzko 829 000

Razem 829 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Kobierzyce

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Kobierzyce 3 711 000

Razem 3 711 000

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 13.4.1.5.- Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Kondratowice

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy 
Kondratowice

657 000

Razem 657 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Kostomłoty

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Kostomłoty 772 000

Razem 772 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

Urząd Gminy 
Kotla

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Kotla 808 000

Razem 808 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Krośnice

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Krośnice 1 035 000

Razem 1 035 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Krotoszyce

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Krotoszyce 498 000

Razem 498 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

c,; <hiiok



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Kunice

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Kunice 1 302 000

Razem 1 302 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Legnickie Pole

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Legnickie 
Pole

659 000

Razem 659 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Lewin Kłodzki

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Lewin 
Kłodzki

196 000

Razem 196 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Lubań

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Lubań 360 000

Razem 360 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Lubin

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Lubin 2 212 000

Razem 2 212 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Łagiewniki

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Łagiewniki 773 000

Razem 773 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Malczyce

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Malczyce 705 000

Razem 705 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Marcinowice

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy 
Marcinowice

170 000

Razem 170 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Marciszów

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Marciszów 411 000

Razem 411 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Męcinka

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Męcinka 632 000

Razem 632 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Mietków

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Mietków 619 000

Razem 619 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Miękinia

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Miękinia 2 409 000

Razem 2 409 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Miłkowice

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Miłkowice 850 000

Razem 850 000

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 13.4.1.5.- Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Mściwojów

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Mściwojów 410 000

Razem 410 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Mysłakowice

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy 
Mysłakowice

1 176 000

Razem 1 176 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Niechlów

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Niechlów 730 000

Razem 730 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Oleśnica

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Oleśnica 1 889 000

Razem 1 889 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Oława

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Oława 2 296 000

Razem 2 296 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Osiecznica

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Osiecznica 908 000

Razem 908 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Paszowice

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Paszowice 320 000

Razem 320 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Pęcław

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Pęcław 362 000

Razem 362 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Pielgrzymka

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Pielgrzymka 594 000

Razem 594 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Platerówka

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Platerówka 73 000

Razem 73 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Podgórzyn

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Podgórzyn 809 000

Razem 809 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Przeworno

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Przeworno 517 000

Razem 517 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Radwanice

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Radwanice 762 000

Razem 762 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Rudna

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Rudna 1 255 000

Razem 1 255 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Ruja

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Ruja 316 000

Razem 316 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Siekierczyn

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Siekierczyn 334 000

Razem 334 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Stara Kamienica

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Stara 
Kamienica

546 000

Razem 546 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Stare Bogaczowice

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Stare 
Bogaczowice

527 000

Razem 527 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Stoszowice

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Stoszowice 518 000

Razem 518 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Świdnica

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Świdnica 1 113 000

Razem 1 113 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Udanin

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Udanin 672 000

Razem 672 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Walim

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Walim 694 000

Razem 694 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Warta Bolesławiecka

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Warta 
Bolesławiecka

1 078 000

Razem 1 078 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Wądroże Wielkie

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Wądroże 
Wielkie

646 000

Razem 646 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Wińsko

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Wińsko 927 000

Razem 927 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Wisznia Mala

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Wisznia 
Mała

1 865 000

Razem 1 865 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Zagrodno

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Zagrodno 573 000

Razem 573 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Zawonia

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Zawonia 1 017 000

Razem 1 017 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Złotoryja

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Złotoryja 1 093 000

Razem 1 093 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Żórawina

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Żórawina 1 472 000

Razem 1 472 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

<hmb



FB.BP.3111.446.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Żukowice

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB 

(nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 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 zmniejszenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Żukowice 390 000

Razem 390 000

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 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.


