
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.489.2020. AB

Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Borów

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

(nr wewnętrzny MF 154) z dnia 23 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
________________________________________________________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UG Borów 10 000

Razem 10 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej 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 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 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13. -  Zabezpieczenie i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4. -  Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.489.2020. AB

Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Chojnów

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

(nr wewnętrzny MF 154) z dnia 23 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_____________________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UG Chojnów 18 110

Razem 18 110

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej 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 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 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13. -  Zabezpieczenie i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4. -  Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.489.2020. AB

Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Ciepłowody

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

(nr wewnętrzny MF 154) z dnia 23 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UG Ciepłowody 1 560

Razem 1 560

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej 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 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 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13. -  Zabezpieczenie i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4. -  Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.489.2020. AB

Urząd Gminy 
Długołęka

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

(nr wewnętrzny MF 154) z dnia 23 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UG Długołęka 103 624

Razem 103 624

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej 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 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 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13. -  Zabezpieczenie i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4. -  Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.489.2020. AB

Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Dobroszyce

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

(nr wewnętrzny MF 154) z dnia 23 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
____________________________________________________________________________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UG Dobroszyce 2 070

Razem 2 070

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej 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 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 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13. -  Zabezpieczenie i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4. -  Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.489.2020A B

Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Domaniów

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

(nr wewnętrzny MF 154) z dnia 23 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_____________________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UG Domaniów 5 170

Razem 5 170

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej 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 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 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13. -  Zabezpieczenie i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4. -  Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.489.2020. AB

Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Dzierżoniów

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

(nr wewnętrzny MF 154) z dnia 23 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_____________________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UG Dzierżoniów 6 200

Razem 6 200

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej 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 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 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13. -  Zabezpieczenie i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4. -  Wspieranie rodziny,

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

niepełno sprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOSLĄSK3

FB-BP.3111.489.2020. AB

Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Gaworzyce

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

(nr wewnętrzny MF 154) z dnia 23 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UG Gaworzyce 830

Razem 830

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej 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 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 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13. -  Zabezpieczenie i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4. -  Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.489.2020. AB

Urząd Gminy 
Głogów

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

(nr wewnętrzny MF 154) z dnia 23 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UG Głogów 4 390

Razem 4 390

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej 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 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 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13. -  Zabezpieczenie i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4. -  Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.489.2020AB

Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Grębocice

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

(nr wewnętrzny MF 154) z dnia 23 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_____________________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UG Grębocice 6 520

Razem 6 520

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej 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 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 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13. -  Zabezpieczenie i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4. -  Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.489.2020. AB

Urząd Gminy 
Gromadka

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

(nr wewnętrzny MF 154) z dnia 23 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UG Gromadka 5 000

Razem 5 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej 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 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 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13. -  Zabezpieczenie i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4. -  Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.489.2020.AB

Urząd Gminy 
Janowice Wielkie

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

(nr wewnętrzny MF 154) z dnia 23 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

___________________________________________________________________________________________________________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UG Janowice Wielkie 1 510

Razem 1 510

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej 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 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 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13. -  Zabezpieczenie i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4. -  Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.489.2020. AB

Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Jerzmanowa

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

(nr wewnętrzny MF 154) z dnia 23 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_____________________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UG Jerzmanowa 4 790

Razem 4 790

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej 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 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 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13. -  Zabezpieczenie i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4. -  Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

Z  U D .  1/ !  r i  im



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.489.2020. AB

Urząd Gminy 
Jeżów Sudecki

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

(nr wewnętrzny MF 154) z dnia 23 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

___________________________________________________________________________________________________________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UG Jeżów Sudecki 12 380

Razem 12 380

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej 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 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 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13. -  Zabezpieczenie i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4. -  Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.489.2020. AB

Urząd Gminy 
Jordanów Śląski

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

(nr wewnętrzny MF 154) z dnia 23 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

___________________________________________________________________________________________________________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UG Jordanów Śląski 11 790

Razem 11 790

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej 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 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 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13. -  Zabezpieczenie i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4. -  Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.489.2020. AB

Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Kamienna Góra

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

(nr wewnętrzny MF 154) z dnia 23 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_____________________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UG Kamienna Góra 21 690

Razem 21 690

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej 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 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 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13. -  Zabezpieczenie i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4. -  Wspieranie rodziny,

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

niepełno sprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.489.2020A B

Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Kłodzko

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

(nr wewnętrzny MF 154) z dnia 23 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_____________________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UG Kłodzko 4 340

Razem 4 340

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej 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 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 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13. -  Zabezpieczenie i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4. -  Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.489.2020A B

Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Kondratowice

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

(nr wewnętrzny MF 154) z dnia 23 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UG Kondratowice 50 660

Razem 50 660

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej 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 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 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13. -  Zabezpieczenie i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4. -  Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



Urząd Gminy 
Kostomłoty

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

(nr wewnętrzny MF 154) z dnia 23 września 2020r. 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.

FB-BP.3111.489.2020 A B

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UG Kostomłoty 7 130

Razem 7130

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej 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 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 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13. -  Zabezpieczenie i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4. -  Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.489.2020 A B

Urząd Gminy 
Kotla

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

(nr wewnętrzny MF 154) z dnia 23 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

___________________________________________________________________________________________________________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UG Kotla 1 740

Razem 1 740

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej 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 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 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13. -  Zabezpieczenie i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4. -  Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.489.2020. AB

Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Krośnice

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

(nr wewnętrzny MF 154) z dnia 23 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

____________________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UG Krośnice 9 320

Razem 9 320

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej 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 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 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13. -  Zabezpieczenie i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4. -  Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.489.2020.AB

Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Krotoszyce

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

(nr wewnętrzny MF 154) z dnia 23 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_____________________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UG Krotoszyce 17 630

Razem 17 630

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej 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 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 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13. -  Zabezpieczenie i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4. -  Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



^IpPS

Urząd Gminy 
Legnickie Pole

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

(nr wewnętrzny MF 154) z dnia 23 września 2020r. 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.

FB-BP.3111.489.2020A B

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UG Legnickie Pole 1 853

Razem 1 853

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej 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 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 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13. -  Zabezpieczenie i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4. -  Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.489.2020A B

Urząd Gminy 
Łagiewniki

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

(nr wewnętrzny MF 154) z dnia 23 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_____________________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UG Łagiewniki 1 830

Razem 1 830

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej 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 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 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13. -  Zabezpieczenie i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4. -  Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.489.2020. AB

Urząd Gminy 
Malczyce

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

(nr wewnętrzny MF 154) z dnia 23 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

___________________________________________________________________________________________________________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UG Malczyce 3 500

Razem 3 500

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej 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 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 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13. -  Zabezpieczenie i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4. -  Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.489.2020. AB

Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Marcinowice

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

(nr wewnętrzny MF 154) z dnia 23 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_____________________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UG Marcinowice 18 600

Razem 18 600

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej 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 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 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13. -  Zabezpieczenie i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4. -  Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.489.2020A B

Urząd Gminy 
Miłkowice

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

(nr wewnętrzny MF 154) z dnia 23 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

___________________________________________________________________________________________________________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UG Miłkowice 33 060

Razem 33 060

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej 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 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 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13. -  Zabezpieczenie i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4. -  Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.489.2020A B

Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Mściwojów

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

(nr wewnętrzny MF 154) z dnia 23 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_____________________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UG Mściwojów 5 320

Razem 5 320

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej 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 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 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13. -  Zabezpieczenie i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4. -  Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.489.2020AB

Urząd Gminy 
Oleśnica

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

(nr wewnętrzny MF 154) z dnia 23 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

___________________________________________________________________________________________________________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UG Oleśnica 20 690

Razem 20 690

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej 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 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 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13. -  Zabezpieczenie i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4. -  Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.489.2020AB

Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Oława

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

(nr wewnętrzny MF 154) z dnia 23 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

____________________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UG Oława 9 420

Razem 9 420

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej 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 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 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13. -  Zabezpieczenie i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4. -  Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.489.2020A B

Urząd Gminy 
Osiecznica

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

(nr wewnętrzny MF 154) z dnia 23 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

___________________________________________________________________________________________________________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UG Osiecznica 43 108

Razem 43 108

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej 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 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 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13. — Zabezpieczenie i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4. -  Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.489.2020A B

Urząd Gminy 
Paszowice

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

(nr wewnętrzny MF 154) z dnia 23 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

___________________________________________________________________________________________________________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UG Paszowice 7 760

Razem 7 760

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej 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 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 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13. -  Zabezpieczenie i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4. -  Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.489.2020A B

Urząd Gminy 
Pęcław

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

(nr wewnętrzny MF 154) z dnia 23 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

___________________________________________________________________________________________________________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UG Pęcław 5 270

Razem 5 270

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej 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 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 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13. -  Zabezpieczenie i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4. -  Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



,J»l

Urząd Gminy 
Pielgrzymka

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

(nr wewnętrzny MF 154) z dnia 23 września 2020r. 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.

FB-BP.3111.489.2020. AB

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UG Pielgrzymka 3 160

Razem 3 160

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej 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 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 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13. -  Zabezpieczenie i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4. -  Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.489.2020 A B

Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Platerówka

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

(nr wewnętrzny MF 154) z dnia 23 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_____________________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UG Platerówka 890

Razem 890

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej 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 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 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13. -  Zabezpieczenie i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4. -  Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

Z  Lip. lY D J r '"jp r)v  >,/c . „



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.489.2020A B

Urząd Gminy 
Podgórzyn

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

(nr wewnętrzny MF 154) z dnia 23 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

___________________________________________________________________________________________________________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UG Podgórzyn 2 360

Razem 2 360

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej 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 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 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13. -  Zabezpieczenie i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4. -  Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.489.2020 A B

Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Przeworno

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

(nr wewnętrzny MF 154) z dnia 23 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

____________________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UG Przeworno 1 550

Razem 1 550

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej 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 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 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13. -  Zabezpieczenie i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4. -  Wspieranie rodziny,

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

niepełno sprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.489.2020. AB

Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Radwanice

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

(nr wewnętrzny MF 154) z dnia 23 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_____________________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UG Radwanice 26 500

Razem 26 500

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej 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 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 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13. -  Zabezpieczenie i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4. -  Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.489.2020A B

Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Rudna

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

(nr wewnętrzny MF 154) z dnia 23 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

  ̂  _________________________________   (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UG Rudna 8 824

Razem 8 824

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej 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 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 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13. -  Zabezpieczenie i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4. -  Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.489.2020.AB

Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Siekierczyn

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

(nr wewnętrzny MF 154) z dnia 23 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_____________________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UG Siekierczyn 16 160

Razem 16 160

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej 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 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 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13. -  Zabezpieczenie i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4. -  Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.489.2020A B

Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Stare Bogaczowice

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

(nr wewnętrzny MF 154) z dnia 23 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

  ̂  ________________   (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UG Stare Bogaczowice 1 930

Razem 1 930

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej 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 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 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13. -  Zabezpieczenie i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4. -  Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.489.2020 A B

Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Świdnica

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

(nr wewnętrzny MF 154) z dnia 23 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_____________________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UG Świdnica 60 890

Razem 60 890

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej 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 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 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13. -  Zabezpieczenie i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4. -  Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.489.2020 AB

Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Udanin

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

(nr wewnętrzny MF 154) z dnia 23 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_____________________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UG Udanin 2 848

Razem 2 848

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej 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 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 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13. -  Zabezpieczenie i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4. -  Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.489.2020 AB

Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Warta Bolesławiecka

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

(nr wewnętrzny MF 154) z dnia 23 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_____________________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UG Warta Bolesławiecka 3 701

Razem 3 701

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej 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 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 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13. -  Zabezpieczenie i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4. -  Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.489.2020 AB

Urząd Gminy 
Wińsko

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

(nr wewnętrzny MF 154) z dnia 23 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

___________________________________________________________________________________________________________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UG Wińsko 7 750

Razem 7 750

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej 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 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 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13. -  Zabezpieczenie i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4. -  Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.489.2020A B

Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Zagrodno

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

(nr wewnętrzny MF 154) z dnia 23 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_____________________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UG Zagrodno 3 203

Razem 3 203

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej 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 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 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13. -  Zabezpieczenie i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4. -  Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.489.2020A B

Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Zawonia

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

(nr wewnętrzny MF 154) z dnia 23 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_____________________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UG Zawonia 4 340

Razem 4 340

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej 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 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 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13. -  Zabezpieczenie i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4. -  Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.489.2020A B

Urząd Gminy 
Zgorzelec

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

(nr wewnętrzny MF 154) z dnia 23 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

___________________________________________________________________________________________________________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UG Zgorzelec 70

Razem 70

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej 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 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 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13. -  Zabezpieczenie i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4. -  Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.489.2020A B

Urząd Gminy 
Złotoryja

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

(nr wewnętrzny MF 154) z dnia 23 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

___________________________________________________________________________________________________________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UG Złotoryja 5 158

Razem 5 158

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej 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 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 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 

w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13. -  Zabezpieczenie i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4. -  Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmiany budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.


