
FB-BP.3111.486.2020.MK

Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 

(nr wewnętrzny MF154) z dnia 23 września 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
zmniejszenia

855 85504 2110 SP Dzierżoniów 4 660,00

Razem 4 660,00

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.



FB-BP.3111.486.2020.MK

Starostwo Powiatowe 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 

(nr wewnętrzny MF154) z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2020 zawiadamiani, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zmniejszenia

855 85504 2110 SP Głogów 17 090,00

Razem 17 090,00

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. WOJny^DDY DO LNO ^SKIEG O  

C elinaw W w U fom ziak
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Buciaatu



FB-BP.3111.486.2020.MK

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 

(nr wewnętrzny MF154) z dnia 23 września 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
zmniejszenia

855 85504 2110 SP Kamienna Góra 1 860,00

Razem 1 860,00

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 DOLNO



FB-BP.3111.486.2020.MK

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 

(nr wewnętrzny MF154) z dnia 23 września 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
zmniejszenia

855 85504 2110 SP Kłodzko 47 349,00

Razem 47 349,00

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 DOLNOŚLĄSKIEGO

Celiria\ŁĄit££M£kiaaziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Buażćiu



FB-BP.3111.486.2020.MK

Starostwo Powiatowe 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 

(nr wewnętrzny MF154) z dnia 23 września 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
zmniejszenia

855 85504 2110 SP Legnica 619,00

Razem 619,00

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  Lip. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina m T W ttM lJfo l/ ia k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżety



FB-BP.3111.486.2020.MK

Starostwo Powiatowe 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 

(nr wewnętrzny MF154) z dnia 23 września 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
zmniejszenia

855 85504 2110 SP Lubań 920,00

Razem 920,00

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 DOlNOŚl/ftKIEGi

Celina M arzencrw M l/lak.
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżefy



FB-BP.3111.486.2020.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 

(nr wewnętrzny MF154) z dnia 23 września 2020 r. 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 Lwówek Śląski 1 240,00

Razem 1 240,00

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 DOLNO



FB-BP.3111.486.2020.MK

Starostwo Powiatowe 
Milicz

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 

(nr wewnętrzny MF154) z dnia 23 września 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
zmniejszenia

855 85504 2110 SP Milicz 280,00

Razem 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. WOJEWODY DO LW iM SKIEG O

Celina /V!an^rurśfś»Jziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i



FB-BP.3111.486.2020.MK

Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 

(nr wewnętrzny MF154) z dnia 23 września 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
zmniejszenia

855 85504 2110 SP Oleśnica 2 630,00

Razem 2 630,00

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.3111.486.2020.MK

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 

(nr wewnętrzny MF154) z dnia 23 września 2020 r. 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 2 290,00

Razem 2 290,00

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 W0JEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina )
DYREKTORW

Finansów i



FB-BP.3111.486.2020.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 

(nr wewnętrzny MF154) z dnia 23 września 2020 r. 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 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.
Z up. WOJEWO.DY DOLNOŚLĄSKIEGO



FB-BP.3111.486.2020.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 

(nr wewnętrzny MF154) z dnia 23 września 2020 r. 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 Wałbrzych 13 190,00

Razem 13 190,00

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. WOJEWPOY DOLN



FB-BP.3111.486.2020.MK

Starostwo Powiatowe 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 

(nr wewnętrzny MF154) z dnia 23 września 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
zmniejszenia

855 85504 2110 SP Wołów 2 831,00

Razem 2 831,00

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 DOLNOŚLASKIEGt

D Y R E K H jRW fflfe fAŁU  
Finansów i Bu\iżetu



FB-BP.3111.486.2020.MK

Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 

(nr wewnętrzny MF154) z dnia 23 września 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
zmniejszenia

855 85504 2110 SP Ząbkowice Śląskie 2 570,00

Razem 2 570,00

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 DOLNO$LĄSKIEGC

CelinMlifa^Bmimydziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Bucżetu
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Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 

(nr wewnętrzny MF154) z dnia 23 września 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
zmniejszenia

855 85504 2110 SP Zgorzelec 590,00

Razem 590,00

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 DOLNO&L/



FB-BP.3111.486.2020.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 

(nr wewnętrzny MF154) z dnia 23 września 2020 r. 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 2 510,00

Razem 2 510,00

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 DOLNOŚLĄSKIEGO



FB-BP.3111.486.2020.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 

(nr wewnętrzny MF154) z dnia 23 września 2020 r. 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 13 530,00

Razem 13 530,00

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.


