
FB.BP.3111.447.2020.KSz

Starostwo Powiatowe 
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 MF192) z dnia 31 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

powiat bolesławiecki (w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

754 75411 2110 415 000

754 75411 6410 945 000

855 85508 2160 10 000

855 85510 2160

Razem 1 370 000

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Dział 754 -  Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie nr 2.3 - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności, 

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Dział 855 - Rodzina

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,



Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin 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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF192.



FB.BP.3111.447.2020.KSz

Starostwo Powiatowe 
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: 

powiat dzierżoniowski (w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

754 75411 2110 474 000

754 75411 6410 399 000

855 85508 2160

855 85510 2160

Razem 873 000

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Dział 754 -  Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie nr 2.3 - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności, 

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Dział 855 - Rodzina

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,



Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin 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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF192.



FB.BP.3111.447.2020.KSz

Starostwo Powiatowe 
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: 

powiat głogowski (w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

754 75411 2110 95 000

754 75411 6410 663 000

855 85508 2160 5 000

855 85510 2160

Razem 763 000

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Dział 754 -  Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie nr 2.3 - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności, 

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Dział 855 - Rodzina

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,



Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin 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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF192.



FB.BP.3111.447.2020.KSz

Starostwo Powiatowe 
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: 

powiat górowski (w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

754 75411 2110 215 000

754 75411 6410 531 000

855 85508 2160

855 85510 2160

Razem 746 000

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Dział 754 -  Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie nr 2.3 - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności, 

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Dział 855 - Rodzina

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,



Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin 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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF192.



FB.BP.3111.447.2020.KSz

Starostwo Powiatowe 
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: 

powiat jaworski (w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

754 75411 2110 175 000

754 75411 6410 471 000

855 85508 2160

855 85510 2160 20 000

Razem 666 000

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Dział 754 -  Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie nr 2.3 - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności, 

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Dział 855 - Rodzina

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,



Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin 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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF192.



FB.BP.3111.447.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
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: 

powiat jeleniogórski (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

754 75411 2110

754 75411 6410

855 85508 2160

855 85510 2160

Razem

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Dział 754 -  Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie nr 2.3 - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności, 

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Dział 855 - Rodzina

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,



Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin 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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF192.



FB.BP.3111.447.2020.KSz

Starostwo Powiatowe 
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: 

powiat kamiennogórski (w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

754 75411 2110 70 000

754 75411 6410 546 000

855 85508 2160

855 85510 2160

Razem 616 000

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Dział 754 -  Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie nr 2.3 - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności, 

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Dział 855 - Rodzina

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,



Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin 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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF192.



FB.BP.3111.447.2020.KSz

Starostwo Powiatowe 
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: 

powiat kłodzki (w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

754 75411 2110 623 000

754 75411 6410 926 000

855 85508 2160 20 000

855 85510 2160 20 000

Razem 1 589 000

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Dział 754 -  Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie nr 2.3 - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności, 

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Dział 855 - Rodzina

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,



Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin 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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF192.



FB.BP.3111.447.2020.KSz

Starostwo Powiatowe 
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: 

powiat legnicki (w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

754 75411 2110

754 75411 6410

855 85508 2160 10 000

855 85510 2160

Razem 10 000

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Dział 754 -  Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie nr 2.3 - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności, 

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Dział 855 - Rodzina

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,



Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin 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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF192.

JO



FB.BP.3111.447.2020.KSz

Starostwo Powiatowe 
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: 

powiat lubański (w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

754 75411 2110 446 000

754 75411 6410 436 000

855 85508 2160

855 85510 2160

Razem 882 000

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Dział 754 -  Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie nr 2.3 - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności, 

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Dział 855 - Rodzina

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,



Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin 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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF192.



FB.BP.3111.447.2020.KSz

Starostwo Powiatowe 
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: 

powiat lubiński (w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

754 75411 2110 220 000

754 75411 6410 1 102 000

855 85508 2160 10 000

855 85510 2160 1 000

Razem 1 333 000

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Dział 754 -  Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie nr 2.3 - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności, 

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Dział 855 - Rodzina

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,



Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin 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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF192.



FB.BP.3111.447.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
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: 

powiat lwówecki (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

754 75411 2110 345 000

754 75411 6410 2 006 000

855 85508 2160

855 85510 2160 10 000

Razem 2 361 000

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Dział 754 -  Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie nr 2.3 - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności, 

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Dział 855 - Rodzina

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,



Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin 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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF192.



FB.BP.3111.447.2020.KSz

Starostwo Powiatowe 
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: 

powiat milicki (w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

754 75411 2110 308 000

754 75411 6410 635 000

855 85508 2160 5 000

855 85510 2160 10 000

Razem 958 000

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Dział 754 -  Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie nr 2.3 - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności, 

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Dział 855 - Rodzina

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,



Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin 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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF192.



FB.BP.3111.447.2020.KSz

Starostwo Powiatowe 
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: 

powiat oleśnicki (w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

754 75411 2110 311 000

754 75411 6410 279 000

855 85508 2160 5 000

855 85510 2160 2 000

Razem 597 000

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Dział 754 -  Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie nr 2.3 - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności, 

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Dział 855 - Rodzina

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,



Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin 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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF192.



FB.BP.3111.447.2020.KSz

Starostwo Powiatowe 
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: 

powiat oławski (w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

754 75411 2110 287 000

754 75411 6410 376 000

855 85508 2160

855 85510 2160 10 000

Razem 673 000

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Dział 754 -  Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie nr 2.3 - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności, 

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Dział 855 - Rodzina

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,



Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin 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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF192.



FB.BP.3111.447.2020.KSz

Starostwo Powiatowe 
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: 

powiat polkowicki (w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

754 75411 2110 340 000

754 75411 6410 467 000

855 85508 2160

855 85510 2160

Razem 807 000

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Dział 754 -  Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie nr 2.3 - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności, 

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Dział 855 - Rodzina

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,



Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin 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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF192.



FB.BP.3111.447.2020.KSz

Starostwo Powiatowe 
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: 

powiat strzeliński (w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

754 75411 2110 116 000

754 75411 6410 571 000

855 85508 2160 20 000

855 85510 2160 5 000

Razem 712 000

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Dział 754 -  Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie nr 2.3 - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności, 

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Dział 855 - Rodzina

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,



Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin 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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF192.



FB.BP.3111.447.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
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: 

powiat średzki (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

754 75411 2110 207 000

754 75411 6410 607 000

855 85508 2160

855 85510 2160 20 000

Razem 834 000

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Dział 754 — Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie nr 2.3 - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności, 

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Dział 855 - Rodzina

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,



Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin 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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF192.



FB.BP.3111.447.2020.KSz

Starostwo Powiatowe 
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: 

powiat świdnicki (w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

754 75411 2110 176 000

754 75411 6410 725 000

855 85508 2160 20 000

855 85510 2160 10 000

Razem 931 000

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Dział 754 -  Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie nr 2.3 - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności, 

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Dział 855 - Rodzina

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,



Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin 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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF192.



FB.BP.3111.447.2020.KSz

Starostwo Powiatowe 
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: 

powiat trzebnicki (w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

754 75411 2110 162 000

754 75411 6410 1 085 000

855 85508 2160

855 85510 2160

Razem 1 247 000

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Dział 754 -  Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie nr 2.3 - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności, 

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Dział 855 - Rodzina

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,



Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin 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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF192.



FB.BP.3111.447.2020.KSz

Starostwo Powiatowe 
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: 

powiat wałbrzyski (w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

754 75411 2110

754 75411 6410

855 85508 2160

855 85510 2160 10 000

Razem 10 000

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Dział 754 -  Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie nr 2.3 - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności, 

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Dział 855 - Rodzina

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,



Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin 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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF192.



FB.BP.3111.447.2020.KSz

Starostwo Powiatowe 
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: 

powiat wołowski (w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

754 75411 2110 110 000

754 75411 6410 560 000

855 85508 2160

855 85510 2160 10 000

Razem 680 000

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Dział 754 -  Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie nr 2.3 - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności, 

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Dział 855 - Rodzina

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,



Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin 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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF192.



FB.BP.3111.447.2020.KSz

Starostwo Powiatowe 
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: 

powiat wrocławski (w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

754 75411 2110

754 75411 6410

855 85508 2160 20 000

855 85510 2160
.

Razem 20 000

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Dział 754 -  Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie nr 2.3 - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności, 

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Dział 855 - Rodzina

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,



Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin 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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF192.



FB.BP.3111.447.2020.KSz

Starostwo Powiatowe 
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: 

powiat ząbkowicki (w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

754 75411 2110 369 000

754 75411 6410 888 000

855 85508 2160

855 85510 2160

Razem 1 257 000

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Dział 754 -  Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie nr 2.3 - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności, 

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Dział 855 - Rodzina

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,



Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin 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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF192.



FB.BP.3111.447.2020.KSz

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

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: 

powiat zgorzelecki (w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

754 75411 2110 470 000

754 75411 6410 1 542 000

855 85508 2160

855 85510 2160

Razem 2 012 000

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Dział 754 -  Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie nr 2.3 - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności, 

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Dział 855 - Rodzina

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,



Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin 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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF192.



FB.BP.3111.447.2020.KSz

Starostwo Powiatowe 
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: 

powiat złotoryjski (w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

754 75411 2110 121 000

754 75411 6410 1 508 000

855 85508 2160 2 000

855 85510 2160

Razem 1 631 000

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Dział 754 -  Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie nr 2.3 - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności, 

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Dział 855 - Rodzina

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,



Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin 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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF192.



FB.BP.3111.447.2020.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: 

mnpp Jelenia Góra (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

754 75411 2110 317 000

754 75411 6410 261 000

855 85508 2160 2 000

855 85510 2160

Razem 580 000

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Dział 754 -  Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie nr 2.3 - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności, 

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Dział 855 - Rodzina

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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF192.



FB.BP.3111.447.2020.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: 

mnpp Legnica (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

754 75411 2110 450 000

754 75411 6410 304 000

855 85508 2160 5 000

855 85510 2160 10 000

Razem 769 000

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Dział 754 -  Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie nr 2.3 - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności, 

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Dział 855 - Rodzina

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,



Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin 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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF192.



FB.BP.3111.447.2020.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: 

mnpp Wałbrzych (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

754 75411 2110 418 000

754 75411 6410 1 929 000

855 85508 2160

855 85510 2160

Razem 2 347 000

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Dział 754 -  Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie nr 2.3 - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności, 

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Dział 855 - Rodzina

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,



Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin 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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF192.



FB.BP.3111.447.2020.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: 

mnpp Wrocław (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

754 75411 2110 1 913 000

754 75411 6410 2 448 000

855 85508 2160

855 85510 2160

Razem 4 361 000

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Dział 754 -  Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 

Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie nr 2.3 - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności, 

Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego,

Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Dział 855 - Rodzina

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,



Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin 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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF192.


