
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.489.2020. AB

Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

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 UMiG Bardo 7 220

Razem 7 220

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 Miasta i Gminy 
Bierutów

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)

Dziai Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UMiG Bierutów 15 000

Razem 15 000

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

FB-BP.3111.489.2020. AB

Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

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 UMiG Bogatynia 15 320

Razem 15 320

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.

Z u d . V".'C



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.489.2020. AB

Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

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 UMiG Brzeg Dolny 3 830

Razem 3 830

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

FB-BP.3111.489.2020. AB

Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

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 UMiG Bystrzyca Kłodzka 34 720

Razem 34 720

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 Miasta i Gminy 
Chocianów

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 UMiG Chocianów 3 950

Razem 3 950

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 Miasta i Gminy 
Głuszyca

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 UMiG Głuszyca 10 238

Razem 10 238

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 Miasta i Gminy 
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 UMiG Góra 2 630

Razem 2 630

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.489.2020A B

Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów 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 UMiG Gryfów Śląski 7 360

Razem 7 360

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 Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.489.2020. AB

Urząd Miasta i Gminy 
Jelcz-Laskowice

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 UMiG Jelcz-Laskowice 5 712

Razem 5 712

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 Miasta i Gminy 
Lądek Zdrój

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 UMiG Lądek Zdrój 4 520

Razem 4 520

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

FB-BP.3111.489.2020.AB

Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka

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 UMiG Lubawka 12 930

Razem 12 930

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 Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.489.2020. AB

Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

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 UMiG Lubomierz 4 050

Razem 4 050

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 Miasta i Gminy 
Lwówek 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 UMiG Lwówek Śląski 19 220

Razem 19 220

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 Miasta i Gminy 
Mieroszów

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 UMiG Mieroszów 9 610

Razem 9 610

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 Miasta i Gminy 
Międzybórz

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 UMiG Międzybórz 8 060

Razem 8 060

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.3111.489.2020. AB

Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Milicz

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 UMiG Milicz 6 140

Razem 6 140

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 Miasta i Gminy 
Mirsk

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 UMiG Mirsk 10 540

Razem 10 540

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 Miasta i Gminy 
Niemcza

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

(rur 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 UMiG Niemcza 9 760

Razem 9 760

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

FB-BP.3111.489.2020.AB

Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Nowogrodziec

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 UMiG Nowogrodziec 13 170

Razem 13 170

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.3111.489.2020A B

Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Polkowice

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 UMiG Polkowice 17 670

Razem 17 670

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 Miasta i Gminy 
Prochowice

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 UMiG Prochowice 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.3111.489.2020A B

Urząd Miasta i Gminy 
Prusice

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 UMiG Prusice 9 140

Razem 9 140

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 Miasta i Gminy 
Radków

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 UMiG Radków 12 090

Razem 12 090

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 Miasta i Gminy 
Sobótka

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 UMiG Sobótka 13 443

Razem 13 443

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 Miasta i Gminy 
Stronie Śląskie

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 UMiG Stronie Śląskie 10 130

Razem 10 130

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 Miasta i Gminy 
Strzegom

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 UMiG Strzegom 17 500

Razem 17 500

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 Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.489.2020. AB

Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin

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 UMiG Strzelin 3 410

Razem 3 410

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 Miasta i Gminy 
Środa Śląska

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 UMiG Środa Śląska 3 445

Razem 3 445

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 Miasta i Gminy 
Świerzawa

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 UMiG Świerzawa 1 860

Razem 1 860

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 Miasta i Gminy 
Trzebnica

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 UMiG Trzebnica 41 051

Razem 41 051

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 Miasta i Gminy 
Twardogóra

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 UMiG Twardogóra 6 260

Razem 6 260

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 Miasta i Gminy 
Węgliniec

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 UMiG Węgliniec 143

Razem 143

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 Miasta i Gminy 
Wiązów

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 UMiG Wiązów 4 030

Razem 4 030

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 Miasta i Gminy 
Wleń

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 UMiG Wleń 3 000

Razem 3 000

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

FB-BP.3111.489.2020A B

Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

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 UMiG Wołów 36 649

Razem 36 649

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 Miasta i Gminy 
Ziębice

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 UMiG Ziębice 4 060

Razem 4 060

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 Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.489.2020. AB

Urząd Miasta i Gminy 
Złoty Stok

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 UMiG Złoty Stok 3 779

Razem 3 779

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 Miasta i Gminy 
Żarów

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 UMiG Żarów 18 350

Razem 18 350

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 Miasta i Gminy 
Żmigród

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 UMiG Żmigród 3 100

Razem 3 100

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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