
FB-BP.3111.462.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Miasta 
Karpacz

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

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

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UM Karpacz 5 000,00
F».azem 5 000,00

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

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w związku z koniecznością uregulowania 

zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

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

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  M F19^CJ, 0Dy D. ^  , 3KjFG(,

Celin^jĘ^0/hajPżiedziak 
DYREKTOR VW DZIAŁ U 
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FB-BP.3111.462.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Miasta 
Kowary

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

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

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UM Kowary 35 000,00
Razem 35 000,00

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

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w związku z koniecznością uregulowania 

zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

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

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF197.
2 up. WOJEM^DY DOLM Ś^SKIEGC

C elina!^faneriaT ziedziak  
DYREKTOR WYOZIAŁU 
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FB-BP.3111.462.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Miasta 
Kudowa Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

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

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UM Kudowa Zdrój 23 000,00
Razem 23 000,00

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

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w związku z koniecznością uregulowania 

zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

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

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

£ °P'

CeUna Marzdaa Dziedzi ik 
d y r e k t o r  W yd z ia łu

Finansowi



FB-BP.3111.462.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Miasta 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

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

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UM Oleśnica 40 000,00
Razem 40 000,00

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

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w związku z koniecznością uregulowania 

zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

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

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF197.
Z up. W0jBJ\K)DYp0y^oj)L.ĄSKIEGC.
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Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Miasta 
Piechowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

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

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UM Piechowice 6 000,00
ELazem 6 000,00

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

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w związku z koniecznością uregulowania 

zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

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

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. w ^ O o m d o ^ ś l a s k i^ ,
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

FB-BP.3111.462.2020.MJ

Urząd Miasta 
Wojcieszów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

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

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UM Wojcieszów 9 000,00
ELazem 9 000,00

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

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w związku z koniecznością uregulowania 

zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

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

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF197. 7 uo wpJSW- }DYOĆ>!j!0£lASKICC<

r fW m Ł r ' n  • /■ ,Cenna Marzena uziedzwk 
DYREKTOR WYDZIAŁU 
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FB-BP.3111.462.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Lądek Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

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

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2 1 grudnia 2020 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UMiG Lądek Zdrój 10 000,00
Razem 10 000,00

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

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w związku z koniecznością uregulowania 

zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

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

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF197. > ,oQY DOLNOŚLĄSKI EGC



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

FB-BP.3111.462.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Leśna

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

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

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UMiG Leśna 41 000,00
Razem 41 000,00

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

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w związku z koniecznością uregulowania 

zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

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

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF197.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

FB-BP.3111.462.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

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

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UMiG Lubawka 4 000,00
ELazem 4 000,00

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

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w związku z koniecznością uregulowania 

zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

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

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

c j i m d m J z i e d z i a k  
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

FB-BP.3111.462.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Międzybórz

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

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

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UMiG Międzybórz 5 000,00
Fiazem 5 000,00

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

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w związku z koniecznością uregulowania 

zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

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

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF197. y doU ^ lĄSKIEGC

DYREKTOR V$DZ!AŁU 
Finansów i Budżetu



Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Mirsk

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

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

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dziai Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UMiG Mirsk 14 000,00
FLazem 14 000,00

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

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w związku z koniecznością uregulowania 

zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

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

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.462.2020.MJ



FB-BP.3111.462.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

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

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UMiG Szczytna 30 000,00
FLazem 30 000,00

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

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w związku z koniecznością uregulowania 

zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

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

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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



FB-BP.3111.462.2020.MJ

Urząd Gminy 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

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

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Lubań 20 000,00
Razem 20 000,00

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

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w związku z koniecznością uregulowania 

zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

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

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

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

DYREKTOR W mZIAŁU 
Finansów i Buc»?tu



Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

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

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

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

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

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w związku z koniecznością uregulowania 

zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

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

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF197.
■i up. WOJEWODY HcUi-

, ' ii.1 lVi(.L W 7'C
DYREICTORwy DZIAŁU 

Finansów i ^uca,.., u j

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.462.2020.MJ



Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Stare Bogaczowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

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

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Stare Bogaczowice 10 000,00
FLazem 10 000,00

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

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w związku z koniecznością uregulowania 

zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełno sprawnymi,

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

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Celina M&rzSttio. D ' \  - 
DYREłCrO^VDZ!::'.Lu',V

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.462.2020.MJ



FB-BP.3111.462.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Wądroże Wielkie

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

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

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Wądroże Wielkie 18 000,00
E..azem 18 000,00

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

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na 

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

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

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w związku z koniecznością uregulowania 

zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

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

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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


