
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3 111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Miasta 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiani, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Bolesławiec 855 85504 2010 24 180,00

Razem 24 180,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Miasta 
Chojnów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Chojnów 855 85504 2010 2 790,00

Razem 2 790,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w
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tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Miasta 
Jawor

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Jawor 855 85504 2010 310,00

Razem 310,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie 

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Jelenia Góra 855 85504 2010 10 530,00

Razem 10 530,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Miasta 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Kłodzko 855 85504 2010 3 120,00

Razem 3 120,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wroclaw, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Miasta 
Kowary

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Kowary 855 85504 2010 310,00

Razem 310,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Miasta 
Kudowa Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Kudowa Zdrój 855 85504 2010 4 350,00

Razem 4 350,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w
Z un. ;y r?,-t ~y^[ a

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Miasta 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Lubań 855 85504 2010 8 090,00

Razem 8 090,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.



Urząd Miasta 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Lubin 855 85504 2010 34 550,00

Razem 34 550,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełno sprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154. in.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Urząd Miasta 
Nowa Ruda

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Nowa Ruda 855 85504 2010 1 560,00

Razem 1 560,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Urząd Miasta 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Oleśnica 855 85504 2010 5 170,00

Razem 5 170,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Miasta 
Piechowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Piechowice 855 85504 2010 2 170,00

Razem 2 170,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154. u;\ ' j  , -



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Miasta 
Polanica Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Polanica Zdrój 855 85504 2010 309,00

Razem 309,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154. ; ,n ~



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Miasta 
Szczawno Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Szczawno Zdrój 855 85504 2010 1 110,00

Razem 1 110,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154. j  un ^  :



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Miasta 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Świdnica 855 85504 2010 17 999,00

Razem 17 999,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154;
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Miasta 
Świebodzice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie 

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Świebodzice 855 85504 2010 2 950,00

Razem 2 950,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Miasta 
Wojcieszów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie 

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Wojcieszów 855 85504 2010 310,00

Razem 310,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154. A \ .  ' i \



Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Wrocław 855 85504 2010 242 700,00

Razem 242 700,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w
Z u

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Miasta 
Zawidów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Zawidów 855 85504 2010 930,00

Razem 930,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dziat Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Bardo 855 85504 2010 1 550,00

Razem 1 550,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2 1 grudnia 2020 r.

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Bystrzyca Kłodzka 855 85504 2010 7 750,00

Razem 7 750,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Jaworzyna Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Jaworzyna Śląska 855 85504 2010 1 200,00

Razem 1 200,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Jelcz-Laskowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Jelcz-Laskowice 855 85504 2010 470,00

Razem 470,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełno sprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154. ' V



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Kąty Wrocławskie 855 85504 2010 9 140,00

Razem 9 140,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Leśna

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Leśna 855 85504 2010 1 650,00

Razem 1 650,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Lwówek Śląski 855 85504 2010 5 910,00

Razem 5 910,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154. 7 m,



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Mieroszów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Mieroszów 855 85504 2010 2 168,00

Razem 2 168,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF1541','



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Milicz

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Milicz 855 85504 2010 4 030,00

Razem 4 030,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Mirsk

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Mirsk 855 85504 2010 1 304,00

Razem 1 304,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2 1 grudnia 2020 r.

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie 

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Prochowice 855 85504 2010 1 860,00

Razem 1 860,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.

decyzji
up. Vv. ASKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Przemków

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Przemków 855 85504 2010 930,00

Razem 930,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Radków

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Radków 855 85504 2010 4 340,00

Razem 4 340,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Sobótka

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Sobótka 855 85504 2010 5 890,00

Razem 5 890,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Stronie Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Stronie Śląskie 855 85504 2010 1 480,00

Razem 1 480,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Strzegom

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Strzegom 855 85504 2010 4 303,00

Razem 4 303,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w
Z u;

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MFI54.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Strzelin 855 85504 2010 5 280,00

Razem 5 280,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Syców

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Syców 855 85504 2010 8 990,00

Razem 8 990,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Szczytna 855 85504 2010 1 240,00

Razem 1 240,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Trzebnica 855 85504 2010 1 740,00

Razem 1 740,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2 1 grudnia 2020 r.

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Twardogóra 855 85504 2010 4 960,00

Razem 4 960,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Wleń

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Wleń 855 85504 2010 2 170,00

Razem 2 170,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154. '? .1 ^



Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Wołów 855 85504 2010 13 020,00

Razem 13 020,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Żarów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Żarów 855 85504 2010 290,00

Razem 290,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.
Z up.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Borów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Borów 855 85504 2010 1 240,00

Razem 1 240,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Cieszków

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Cieszków 855 85504 2010 1 260,00

Razem 1 260,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2 1 grudnia 2020 r.

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Urząd Gminy 
Czarny Bór

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Czarny Bór 855 85504 2010 1 550,00

Razem 1 550,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Czernica

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Czernica 855 85504 2010 17 949,00

Razem 17 949,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Długołęka

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Długołęka 855 85504 2010 67 060,00

Razem 67 060,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Dobroszyce

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Dobroszyce 855 85504 2010 3 610,00

Razem 3 610,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełno sprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MFI54.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Dziadowa Kłoda

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Dziadowa Kłoda 855 85504 2010 930,00

Razem 930,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Dzierżoniów 855 85504 2010 620,00

Razem 620,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154. , .



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Grębocice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Grębocice 855 85504 2010 1 240,00

Razem 1 240,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w
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tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Gromadka

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Gromadka 855 85504 2010 2 790,00

Razem 2 790,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Janowice Wielkie

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Janowice Wielkie 855 85504 2010 1 090,00

Razem 1 090,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Jeżów Sudecki

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Jeżów Sudecki 855 85504 2010 7 130,00

Razem 7 130,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Jordanów Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Jordanów Śląski 855 85504 2010 2 820,00

Razem 2 820,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Kamieniec Ząbkowicki

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Kamieniec Ząbkowicki 855 85504 2010 1 550,00

Razem 1 550,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MFI54.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Kobierzyce

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Kobierzyce 855 85504 2010 17 050,00

Razem 17 050,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Kotla

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Kotla 855 85504 2010 2 050,00

Razem 2 050,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Kunice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Kunice 855 85504 2010 2 672,00

Razem 2 672,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Lubań 855 85504 2010 5 890,00

Razem 5 890,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154. . f),



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Lubin 855 85504 2010 6 060,00

Razem 6 060,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Marcinowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Marcinowice 855 85504 2010 2 171,00

Razem 2 171,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Urząd Gminy 
Męcinka

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Męcinka 855 85504 2010 2 170,00

Razem 2 170,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w
Z u,).

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Miękinia

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Miękinia 855 85504 2010 6 200,00

Razem 6 200,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Oleśnica 855 85504 2010 9 610,00

Razem 9 610,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.



Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Pielgrzymka

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Pielgrzymka 855 85504 2010 620,00

Razem 620,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w
Z u

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Platerówka

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Platerówka 855 85504 2010 620,00

Razem 620,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2 1 grudnia 2020 r.

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Urząd Gminy 
Rudna

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Rudna 855 85504 2010 930,00

Razem 930,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Siekierczyn

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Siekierczyn 855 85504 2010 1 417,00

Razem 1 417,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Udanin

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Udanin 855 85504 2010 930,00

Razem 930,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Wisznia Mała

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Wisznia Mała 855 85504 2010 11 160,00

Razem 11 160,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Zagrodno

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Zagrodno 855 85504 2010 1 550,00

Razem 1 550,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Zawonia

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Zawonia 855 85504 2010 930,00

Razem 930,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Żórawina

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Żórawina 855 85504 2010 13 330,00

Razem 13 330,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.343.2020.MJ

Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Żukowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 23 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Żukowice 855 85504 2010 1 240,00

Razem 1 240,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej 

(cz.83, poz. 18), przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 

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

rządowego programu „Dobry start”.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4.- Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w 

tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF154.


