
FB-BP.3111.462.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Chojnów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.576.2020.MF.5351 (nr wewnętrzny MF197) z dnia 10 listopada 2020 r. 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Chojnów 12 000,00
F..azem 12 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

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

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF197.

Z up. W O J g j^ ^ D i/N ^ Ś L A S K IE G ;

Celina Marzenk Dzicdiiak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i B u fo jfu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.462.2020.MJ

Urząd Gminy 
Cieszków

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.576.2020.MF.5351 (nr wewnętrzny MF197) z dnia 10 listopada 2020 r. 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Cieszków 126 000,00
Razem 126 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

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

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF197.

I  up. W OjpW ODY DCyiO^LĄSKIEG!:

Celina M ^e^um Jziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.462.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Czarny Bór

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.576.2020.MF.5351 (nr wewnętrzny MF197) z dnia 10 listopada 2020 r. 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Czarny Bór 35 000,00
Fiazem 35 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

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

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF197.
Z up. WOJEWODY D<



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.462.2020.MJ

Urząd Gminy 
Czernica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.576.2020.MF.5351 (nr wewnętrzny MF197) z dnia 10 listopada 2020 r. 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Czernica 78 000,00
FLazem 78 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

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

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF197.
Z up. WOJEWODY D,Q)rfnjSLASK!o -.i.

C e lu u r W M w  m iedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i midżptu



FB-BP.3111.462.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Długołęka

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.576.2020.MF.5351 (nr wewnętrzny MF197) z dnia 10 listopada 2020 r. 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Długołęka 243 000,00
Razem 243 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

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

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF197.



FB-BP.3111.462.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Dobromierz

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.576.2020.MF.5351 (nr wewnętrzny MF197) z dnia 10 listopada 2020 r. 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Dobromierz 90 000,00
Razem 90 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

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

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF197.



FB-BP.3111.462.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Domaniów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.576.2020.MF.5351 (nr wewnętrzny MF197) z dnia 10 listopada 2020 r. 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Domaniów 84 000,00
E>.azem 84 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

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

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF197.



FB-BP.3111.462.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Dziadowa Kłoda

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.576.2020.MF.5351 (nr wewnętrzny MF197) z dnia 10 listopada 2020 r. 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Dziadowa Kłoda 68 000,00
FLazem 68 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

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

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF197.
Z up. W LN^Ś LASKIEGO

Celina Marzeria Dziedziak
DYREKTOR WVDZIALU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.462.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.576.2020.MF.5351 (nr wewnętrzny MF197) z dnia 10 listopada 2020 r. 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Dzierżoniów 61 000,00
FLazem 61 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

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

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF197.

Z

DYREKTOR 
Finansów i Bi



FB-BP.3111.462.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Gaworzyce

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.576.2020.MF.5351 (nr wewnętrzny MF197) z dnia 10 listopada 2020 r. 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Gaworzyce 31 000,00
Razem 31 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

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

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF197.



FB-BP.3111.462.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.576.2020.MF.5351 (nr wewnętrzny MF197) z dnia 10 listopada 2020 r. 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Głogów 3 000,00
Razem 3 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

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

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF197.

Z up. o rp i j j)Dl Nc)ś LĄSKIEG<

Celina M a rzen \ D ziedziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU



FB-BP.3111.462.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Gromadka

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.576.2020.MF.5351 (nr wewnętrzny MF197) z dnia 10 listopada 2020 r. 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Gromadka 8 000,00
FLazem 8 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

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

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF197.
Z up. WOJEWODY D
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Urząd Gminy 
Janowice Wielkie

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.576.2020.MF.5351 (nr wewnętrzny MF197) z dnia 10 listopada 2020 r. 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Janowice Wielkie 82 000,00
E.azem 82 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

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

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF197.

Z

Celina Marzena
DYREKTOR WY

Finansów i

up. WOJ
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Jemielno

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.576.2020.MF.5351 (nr wewnętrzny MF197) z dnia 10 listopada 2020 r. 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Jemielno 88 000,00
Razem 88 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

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

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF197.



FB-BP.3111.462.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Jerzmanowa

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.576.2020.MF.5351 (nr wewnętrzny MF197) z dnia 10 listopada 2020 r. 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

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

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

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

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF197.

1 UP ° ^ L/fliSKI' G°  
Celina M arzkna D ziedziak

d y r e k to rY / y d zia łu
Finansów i budżetu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Jeżów Sudecki

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.576.2020.MF.5351 (nr wewnętrzny MF197) z dnia 10 listopada 2020 r. 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Jeżów Sudecki 83 000,00
Razem 83 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

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

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF197.



FB-BP.3111.462.2020.MJ

Urząd Gminy 
Kamieniec Ząbkowicki

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.576.2020.MF.5351 (nr wewnętrzny MF197) z dnia 10 listopada 2020 r. 

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Kamieniec Ząbkowicki 24 000,00
Razem 24 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

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

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF197.

WOJF.WODY DOLNOŚLĄSKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.576.2020.MF.5351 (nr wewnętrzny MF197) z dnia 10 listopada 2020 r. 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Kamienna Góra 159 000,00
F!.azem 159 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

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

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF197.

Z up. W O JEW O D ^D O LN O Śl^skl EGO

Celina Marzena Dziefóziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i



FB-BP.3111.462.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.576.2020.MF.5351 (nr wewnętrzny MF197) z dnia 10 listopada 2020 r. 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Kłodzko 202 000,00
Razem 202 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

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

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF197.
/  u d . WOJEWODY .DOLN.C



w*
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.462.2020.MJ

Urząd Gminy 
Kobierzyce

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.576.2020.MF.5351 (nr wewnętrzny MF197) z dnia 10 listopada 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Kobierzyce 153 000,00
Razem 153 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

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

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF197.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

iedziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.462.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Kondratowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.576.2020.MF.5351 (nr wewnętrzny MF197) z dnia 10 listopada 2020 r. 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

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

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

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

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF197.
M



FB-BP.3111.462.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Kostomłoty

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.576.2020.MF.5351 (nr wewnętrzny MF197) z dnia 10 listopada 2020 r. 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Kostomłoty 109 000,00
Razem 109 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

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

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF197.



FB-BP.3111.462.2020.MJ

Urząd Gminy 
Kotla

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.576.2020.MF.5351 (nr wewnętrzny MF197) z dnia 10 listopada 2020 r. 

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

następujące zmiany:

i * ' *

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Kotla 32 000,00
FLazem 32 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

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

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF197.

7.  up. WOJ0

Celina
DYR



FB-BP.3111.462.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Krośnice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.576.2020.MF.5351 (nr wewnętrzny MF197) z dnia 10 listopada 2020 r. 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Krośnice 127 000,00
F..azem 127 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

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

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF197.



FB-BP.3111.462.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Krotoszyce

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.576.2020.MF.5351 (nr wewnętrzny MF197) z dnia 10 listopada 2020 r. 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Krotoszyce 73 000,00
Razem 73 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

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

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF197.



FB-BP.3111.462.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Kunice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.576.2020.MF.5351 (nr wewnętrzny MF197) z dnia 10 listopada 2020 r. 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

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

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

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

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF197.



FB-BP.3111.462.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Legnickie Pole

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.576.2020.MF.5351 (nr wewnętrzny MF197) z dnia 10 listopada 2020 r. 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Legnickie Pole 61 000,00
E..azem 61 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

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

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF197.



FB-BP.3111.462.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Lewin Kłodzki

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.576.2020.MF.5351 (nr wewnętrzny MF197) z dnia 10 listopada 2020 r. 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Lewin Kłodzki 37 000,00
U..azem 37 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

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

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF197.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.462.2020.MJ

Urząd Gminy 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.576.2020.MF.5351 (nr wewnętrzny MF197) z dnia 10 listopada 2020 r. 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Lubań 63 000,00
FLazem 63 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

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

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF197.



FB-BP.3111.462.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.576.2020.MF.5351 (nr wewnętrzny MF197) z dnia 10 listopada 2020 r. 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

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

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

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

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF197.



FB-BP.3111.462.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Łagiewniki

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.576.2020.MF.5351 (nr wewnętrzny MF197) z dnia 10 listopada 2020 r. 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Łagiewniki 66 000,00
Etazem 66 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

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

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF197.
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FB-BP.3111.462.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Malczyce

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.576.2020.MF.5351 (nr wewnętrzny MF197) z dnia 10 listopada 2020 r. 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Malczyce 59 000,00
Razem 59 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

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

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF197.



FB-BP.3111.462.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Marcinowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.576.2020.MF.5351 (nr wewnętrzny MF197) z dnia 10 listopada 2020 r. 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Marcinowice 50 000,00
E SNC3A A 50 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

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

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF197.



FB-BP.3111.462.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Marciszów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.576.2020.MF.5351 (nr wewnętrzny MF197) z dnia 10 listopada 2020 r. 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Marciszów 102 000,00
FLazem 102 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

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

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF197.



FB-BP.3111.462.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Męcinka

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.576.2020.MF.5351 (nr wewnętrzny MF197) z dnia 10 listopada 2020 r. 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Męcinka 61 000,00
E.azera 61 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

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

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF197.
Z up. VVQJcWOQY ęó^OŚLĄSKiEGU



FB-BP.3111.462.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Mietków

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.576.2020.MF.5351 (nr wewnętrzny MF197) z dnia 10 listopada 2020 r. 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Mietków 21 000,00
ELazem 21 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

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

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF197.
2  up. WOJ



FB-BP.3111.462.2020.MJ

Urząd Gminy 
Miękinia

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.576.2020.MF.5351 (nr wewnętrzny MF197) z dnia 10 listopada 2020 r. 

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Miękinia 159 000,00
Ftazem 159 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

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

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF197.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.462.2020.MJ

Urząd Gminy 
Miłkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.576.2020.MF.5351 (nr wewnętrzny MF197) z dnia 10 listopada 2020 r. 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Miłkowice 40 000,00
Razem 40 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

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

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF197.



FB-BP.3111.462.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Mściwojów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.576.2020.MF.5351 (nr wewnętrzny MF197) z dnia 10 listopada 2020 r. 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Mściwojów 46 000,00
Razem 46 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

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

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF197.
Z up. WOJEWODY DOLN



FB-BP.3111.462.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Mysłakowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.576.2020.MF.5351 (nr wewnętrzny MF197) z dnia 10 listopada 2020 r. 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Mysłakowice 154 000,00
Razem 154 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

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

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF197.



FB-BP.3111.462.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Niechlów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.576.2020.MF.5351 (nr wewnętrzny MF197) z dnia 10 listopada 2020 r. 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Niechlów 92 000,00
Razem 92 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

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

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF197.



FB-BP.3111.462.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Nowa Ruda

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.576.2020.MF.5351 (nr wewnętrzny MF197) z dnia 10 listopada 2020 r. 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Nowa Ruda 33 000,00
FLazem 33 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

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

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF197.



FB-BP.3111.462.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.576.2020.MF.5351 (nr wewnętrzny MF197) z dnia 10 listopada 2020 r. 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Oleśnica 85 000,00
Razem 85 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

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

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF197.



FB-BP.3111.462.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.576.2020.MF.5351 (nr wewnętrzny MF197) z dnia 10 listopada 2020 r. 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Oława 185 000,00
FLazem 185 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

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

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF197.



FB-BP.3111.462.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Osiecznica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.576.2020.MF.5351 (nr wewnętrzny MF197) z dnia 10 listopada 2020 r. 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Osiecznica 78 000,00
ELazem 78 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

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

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF197.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.462.2020.MJ

Urząd Gminy 
Paszowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.576.2020.MF.5351 (nr wewnętrzny MF197) z dnia 10 listopada 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Paszowice 71 000,00
Razem 71 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

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

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF197
Z up.



FB-BP.3111.462.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Pielgrzymka

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.576.2020.MF.5351 (nr wewnętrzny MF197) z dnia 10 listopada 2020 r. 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Pielgrzymka 17 000,00
Razem 17 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

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

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF197.
Z up. VypJEVVO.DY jiOUNCtfLASKI



W*
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.462.2020.MJ

Urząd Gminy 
Platerówka

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.576.2020.MF.5351 (nr wewnętrzny MF197) z dnia 10 listopada 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Platerówka 1 000,00
FLazem 1 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

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

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF197.
Z up



FB-BP.3111.462.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Podgórzyn

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.576.2020.MF.5351 (nr wewnętrzny MF197) z dnia 10 listopada 2020 r. 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Podgórzyn 133 000,00
E..azem 133 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

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

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  M FJ.97., .. ^



FB-BP.3111.462.2020.MJ

Urząd Gminy 
Przeworno

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.576.2020.MF.5351 (nr wewnętrzny MF197) z dnia 10 listopada 2020 r. 

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Przeworno 20 000,00
ELazem 20 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

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

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF197.
z up.

Celina M arzena fifziedziak 
DYREKTOR WYD3 AŁU



FB-BP.3111.462.2020.MJ

Urząd Gminy 
Rudna

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.576.2020.MF.5351 (nr wewnętrzny MF197) z dnia 10 listopada 2020 r. 

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

następujące zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Rudna 108 000,00
Razem 108 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

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

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF197.
Z up. WOJEWODY DOLN2^^V'K!':_GO

C e l l n a m ^ ^ / e c h i a k
d y r e k t o r  w y p a ł u
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FB-BP.3111.462.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Stara Kamienica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.576.2020.MF.5351 (nr wewnętrzny MF197) z dnia 10 listopada 2020 r. 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Stara Kamienica 108 000,00
Fi.azem 108 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

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

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF197.
Z up. W pfe jO ^DpLN pŚLĄSK I

Celina Mcrzenri Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

F i n a n w . i l /  i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.462.2020.MJ

Urząd Gminy 
Stare Bogaczowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.576.2020.MF.5351 (nr wewnętrzny MF197) z dnia 10 listopada 2020 r. 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Stare Bogaczowice 38 000,00
Razem 38 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

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

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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



FB-BP.3111.462.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Stoszowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.576.2020.MF.5351 (nr wewnętrzny MF197) z dnia 10 listopada 2020 r. 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Stoszowice 60 000,00
Razem 60 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

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

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF197.
zuP. v̂ î p 5 y.v6 li)oś^ ski



FB-BP.3111.462.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Sulików

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.576.2020.MF.5351 (nr wewnętrzny MF197) z dnia 10 listopada 2020 r. 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Sulików 5 000,00
FLazem 5 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

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

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MFI97.



FB-BP.3111.462.2020.MJ

Urząd Gminy 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.576.2020.MF.5351 (nr wewnętrzny MF197) z dnia 10 listopada 2020 r. 

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010
r

UG Świdnica 80 000,00
FLazem 80 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

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

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF197. y i ,v  : ■

DYREKTOR W YDZIAŁU 
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.462.2020.MJ

Urząd Gminy 
Udanin

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.576.2020.MF.5351 (nr wewnętrzny MF197) z dnia 10 listopada 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Udanin 34 000,00
FLazem 34 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

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

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MFl/9,7. . , /T \

C en tm jy in T ^ '^ 'Dziedziok
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.462.2020.MJ

Urząd Gminy 
Walim

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.576.2020.MF.5351 (nr wewnętrzny MF197) z dnia 10 listopada 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Walim 109 000,00
FLazem 109 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

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

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF197.
7. lip. VVO JEitWGjDY D O p-\O f L ' "
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FB-BP.3111.462.2020.MJ

Urząd Gminy 
Warta Bolesławiecka

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.576.2020.MF.5351 (nr wewnętrzny MF197) z dnia 10 listopada 2020 r. 

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

następujące zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Warta Bolesławiecka 171 000,00
Razem 171 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

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

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF197. /



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.462.2020.MJ

Urząd Gminy 
Wądroże Wielkie

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.576.2020.MF.5351 (nr wewnętrzny MF197) z dnia 10 listopada 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Wądroże Wielkie 33 000,00
Razem 33 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

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

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MFI97. Z up. '' ',Y



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.462.2020.MJ

Urząd Gminy 
Wińsko

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.576.2020.MF.5351 (nr wewnętrzny MF197) z dnia 10 listopada 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

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

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

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

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF197.-. ' '  : :X V Â :-
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.462.2020.MJ

Urząd Gminy 
Zagrodno

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.576.2020.MF.5351 (nr wewnętrzny MF197) z dnia 10 listopada 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

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

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

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

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF197.



FB-BP.3111.462.2020.MJ

Urząd Gminy 
Zawonia

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.576.2020.MF.5351 (nr wewnętrzny MF197) z dnia 10 listopada 2020 r. 

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Zawonia 2 000,00
Razem 2 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

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

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF197;.: > \  >
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.462.2020.MJ

Urząd Gminy 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.576.2020.MF.5351 (nr wewnętrzny MF197) z dnia 10 listopada 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Zgorzelec 4 000,00
ELazem 4 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

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

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF197.
3 F  Z up. W O Ji . /SDY, DC^!QoLASI<i



FB-BP.3111.462.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Żórawina

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.576.2020.MF.5351 (nr wewnętrzny MF197) z dnia 10 listopada 2020 r. 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

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

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

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

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF1?7-
"  ^  Aoiz-i



FB-BP.3111.462.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Żukowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.576.2020.MF.5351 (nr wewnętrzny MF197) z dnia 10 listopada 2020 r. 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

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

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na 

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

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

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF197* t "  j  " ,'


