
FB-BP.3111.487.2020.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.453.2020.MF.4385 (nr wewnętrzny MF172) z dnia 14 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

855 85504 2110 SP Bolesławiec 9 660,00

Razem 9 660,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 18), przeznaczone były 

na realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów 

z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" 

i rozporządzeniu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu "Dobry start".

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DOtM^LĄSMbw

CelirtaMai^iVvSzi^dz.iMk
DYREKTOR WWZIAŁU 

Finansów/ i Ruchetu



FB-BP.3111.487.2020.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.453.2020.MF.4385 (nr wewnętrzny MF172) z dnia 14 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

855 85504 2110 SP Dzierżoniów 5 550,00

Razem 5 550,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 18), przeznaczone były 

na realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów 

z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" 

i rozporządzeniu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu "Dobry start".

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.
Z up. WOJEWOPY DOLNOŚLĄSKIE^

CelitvsWifMi<(^iedziak
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i



FB-BP.3111.487.2020.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.453.2020.MF.4385 (nr wewnętrzny MF172) z dnia 14 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

855 85504 2110 SP Góra 1 280,00

Razem 1 280,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 18), przeznaczone były 

na realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów 

z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" 

i rozporządzeniu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu "Dobry start".

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.

Z up. WOifiWODYi DO/NC^ŚLĄSKIEGL

Celina M arze n / tD ziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.487.2020.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Jawor

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.453.2020.MF.4385 (nr wewnętrzny MF172) z dnia 14 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

855 85504 2110 SP Jawor 7 000,00

Razem 7 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 18), przeznaczone były 

na realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów 

z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" 

i rozporządzeniu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu "Dobry start".

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



FB-BP.3111.487.2020.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.453.2020.MF.4385 (nr wewnętrzny MF172) z dnia 14 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

855 85504 2110 SP Jelenia Góra 5 770,00

Razem 5 770,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 18), przeznaczone były 

na realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów 

z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" 

i rozporządzeniu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu "Dobry start".

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.
Zup

~  rW S K /E G
Celina M •

^nansów i



FB-BP.3111.487.2020.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.453.2020.MF.4385 (nr wewnętrzny MF172) z dnia 14 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

855 85504 2110 SP Legnica 2 843,00

Razem 2 843,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 18), przeznaczone były 

na realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów 

z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" 

i rozporządzeniu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu "Dobry start".

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNÓŚ^ĄSKIEGi  

^elina*nHIrzmiT&t/edziak
DYREKTOR WYRtZIAŁU 

Finansów i BudzWtu



FB-BP.3111.487.2020.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.453.2020.MF.4385 (nr wewnętrzny MF172) z dnia 14 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

855 85504 2110 SP Lubań 1 580,00

Razem 1 580,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 18), przeznaczone były 

na realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów 

z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" 

i rozporządzeniu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu "Dobry start".

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełno sprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.

2 UP-

C a li rui M arzena D ziedziak
d y r e k t o r  Wyd zia łu

Finansów i 8)idżetu



FB-BP.3111.487.2020.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Milicz

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.453.2020.MF.4385 (nr wewnętrzny MF172) z dnia 14 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

855 85504 2110 SP Milicz 3 170,00

Razem 3 170,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 18), przeznaczone były 

na realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów 

z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" 

i rozporządzeniu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu "Dobry start".

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.
Zup

/¿ląskiegc

i i



FB-BP.3111.487.2020.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.453.2020.MF.4385 (nr wewnętrzny MF172) z dnia 14 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

855 85504 2110 SP Oleśnica 470,00

Razem 470,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 18), przeznaczone były 

na realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów 

z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" 

i rozporządzeniu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu "Dobry start".

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.

7. up. WOJ&h/OÓY J&ObNOy LĄSKIEGO

Celina M arzena hJziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Bi idżftu



FB-BP.3111.487.2020.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.453.2020.MF.4385 (nr wewnętrzny MF172) z dnia 14 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

855 85504 2110 SP Oława 3 790,00

Razem 3 790,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 18), przeznaczone były 

na realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów 

z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" 

i rozporządzeniu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu "Dobry start".

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY D o tó ś lĄ S K lh A

Celi/iu M a r z e n iu  z iedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Buoftełu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.487.2020.MK

Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.453.2020.MF.4385 (nr wewnętrzny MF172) z dnia 14 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

855 85504 2110 SP Środa Śląska 1 310,00

Razem 1 310,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 18), przeznaczone były 

na realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów 

z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" 

i rozporządzeniu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu "Dobry start".

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



FB-BP.3111.487.2020.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.453.2020.MF.4385 (nr wewnętrzny MF172) z dnia 14 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

855 85504 2110 SP Świdnica 1 740,00

Razem 1 740,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 18), przeznaczone były 

na realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów 

z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" 

i rozporządzeniu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu "Dobry start".

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.

Z up. W ( ^ ^ 1 D ^ ( ) ŚLASK.EGC

Celina Marzeny"D ziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

finansów i Bualżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.487.2020.MK

Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.453.2020.MF.4385 (nr wewnętrzny MF172) z dnia 14 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

855 85504 2110 SP Trzebnica 2 060,00

Razem 2 060,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 18), przeznaczone były 

na realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów 

z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" 

i rozporządzeniu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu "Dobry start".

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.

z up mWmM0iASK'BX
Celina M anenaSbz iedziak  

OYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i



FB-BP.3111.487.2020.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.453.2020.MF.4385 (nr wewnętrzny MF172) z dnia 14 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

855 85504 2110 SP Wołów 589,00

Razem 589,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 18), przeznaczone były 

na realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów 

z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" 

i rozporządzeniu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu "Dobry start".

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.
Z up. WOJOWODYDOU^^LĄSKIEGC

Celinamar^nd^ziedz.iak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Binfeefu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.487.2020.MK

Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.453.2020.MF.4385 (nr wewnętrzny MF172) z dnia 14 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

855 85504 2110 SP Ząbkowice Śląskie 520,00

Razem 520,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 18), przeznaczone były 

na realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów 

z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" 

i rozporządzeniu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu "Dobry start".

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.

7. up. WOJEWODY DOLfidśLASKIEGO 

CelindyMWMfyiyziedziak
DYREKTOR Vw DZIAŁU



FB-BP.3111.487.2020.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.453.2020.MF.4385 (nr wewnętrzny MF172) z dnia 14 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

855 85504 2110 SP Złotoryja 11 780,00

Razem 11 780,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 18), przeznaczone były 

na realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów 

z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" 

i rozporządzeniu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu "Dobry start".

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.

« A » ,

f VREKTOf< VVYDą!AŁU 
Rnansów i Bud*J



FB-BP.3 111 .487.2020.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.453.2020.MF.4385 (nr wewnętrzny MF172) z dnia 14 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

855 85504 2110 mnpp Jelenia Góra 1 210,00

Razem 1 210,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 18), przeznaczone były 

na realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów 

z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" 

i rozporządzeniu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu "Dobry start".

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.

Hnansów i B i W fu



FB-BP.3111.487.2020.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.453.2020.MF.4385 (nr wewnętrzny MF172) z dnia 14 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
fir złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

855 85504 2110 mnpp Legnica 4 250,00

Razem 4 250,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 18), przeznaczone były 

na realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów 

z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" 

i rozporządzeniu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu "Dobry start".

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY BCiLWDŚLĄSKIEot

Celina M arzie&i D ziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i BW t - ■ j



FB-BP.3111.487.2020.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.453.2020.MF.4385 (nr wewnętrzny MFI72) z dnia 14 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

855 85504 2110 mnpp Wrocław 3 520,00

Razem 3 520,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 18), przeznaczone były 

na realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów 

z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" 

i rozporządzeniu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu "Dobry start".

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.


