
FB-BP.3111.124.2021. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 maja 2021 r.

Urząd Miasta 
Bielawa

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.116.2021.MF.983 (nr wewnętrzny MF034) z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 uprzejmie zawiadamiam, że zostały 

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego
Kwota

zwiększenia
855 85516 2030 UM Bielawa 212 880,00

Razem 212 880,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są na 

dofinansowanie realizacji zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.

Z up. W O J E ^ Y  DOLNOŚLĄSKIEGO

Ce limi M arzenaT&iedziak  
d y r e k t o r  w y d z ia łu

9 Finansów i BudźStu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 maja 2021 r.

FB-BP.3111.124.2021. AD

Urząd Miasta 
Boguszów-Gorce

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.116.2021.MF.983 (nr wewnętrzny MF034) z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 uprzejmie zawiadamiam, że zostały 

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego
Kwota

zwiększenia

855 85516 2030 UM Boguszów-Gorce 30 960,00
Razem 30 960,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są na 

dofinansowanie realizacji zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.

Z up. WOJEWODY DOLNOśC/^SKIEGO

Celina ¡^irzenaW M eAziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i BudżeUj



FB-BP.3111.124.2021.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 maja 2021 r.

Urząd Miasta 
Chojnów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.116.2021.MF.983 (nr wewnętrzny MF034) z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 uprzejmie zawiadamiam, że zostały 

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego
Kwota

zwiększenia
855 85516 2030 UM Chojnów 38 400,00

Razem 38 400,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są na 

dofinansowanie realizacji zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.

Z up. WOJEWODY DOLMO&t^SKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 maja 2021 r.

FB-BP.3111.124.202 l.AD

Urząd Miasta 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.116.2021.MF.983 (nr wewnętrzny MF034) z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 uprzejmie zawiadamiam, że zostały 

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego
Kwota

zwiększenia

855 85516 2030 UM Głogów 71 440,00
Razem 71 440,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są na 

dofinansowanie realizacji zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.

Z up. WOJEWODY- DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M arzencrćm edziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżątu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 maja 2021 r.

FB-BP.3111.124.2021.AD

Urząd Miasta 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.116.2021.MF.983 (nr wewnętrzny MF034) z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 uprzejmie zawiadamiam, że zostały 

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego
Kwota

zwiększenia

855 85516 2030 UM Kamienna Góra 23 040,00
Razem 23 040,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są na 

dofinansowanie realizacji zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.

Z up. WOJEVl/QDY.DOLNO^CASKIEGO

Celina lmn7ir$U M *M 7,iak
DYREKTOR WYDZIAŁU
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FB-BP.3111.124.202 l.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 maja 2021 r.

Urząd Miasta 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.116.2021.MF.983 (nr wewnętrzny MF034) z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 uprzejmie zawiadamiam, że zostały 

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego
Kwota

zwiększenia

855 85516 2030 UM Kłodzko 72 000,00
Razem 72 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są na 

dofinansowanie realizacji zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 maja 2021 r.

FB-BP.3111.124.202 l.AD

Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.116.2021.MF.983 (nr wewnętrzny MF034) z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 uprzejmie zawiadamiam, że zostały 

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego
Kwota

zwiększenia

855 85516 2030 UM Legnica 49 920,00
Razem 49 920,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są na 

dofinansowanie realizacji zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.

Z up. WOJEWODY. DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina wMWtWłWfyfpzkik
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.124.2021.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 maja 2021 r.

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.116.2021.MF.983 (nr wewnętrzny MF034) z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 uprzejmie zawiadamiam, że zostały 

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego
Kwota

zwiększenia

855 85516 2030 UM Jelenia Góra 24 960,00
Razem 24 960,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są na 

dofinansowanie realizacji zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.



FB-BP.3111.124.202 l.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 maja 2021 r.

Urząd Miasta 
Nowa Ruda

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.116.2021.MF.983 (nr wewnętrzny MF034) z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 uprzejmie zawiadamiam, że zostały 

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego
Kwota

zwiększenia
855 85516 2030 UM Nowa Ruda 33 600,00

Razem 33 600,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są na 

dofinansowanie realizacji zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.

Z up. WOJEWODY DOLNO6M SKIEGO

C elim V m JM M !JSh.)/dziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Bucreetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 maja 2021 r.

FB-BP.3111.124.202 l.AD

Urząd Miasta 
Szklarska Poręba

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.116.2021.MF.983 (nr wewnętrzny MF034) z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 uprzejmie zawiadamiam, że zostały 

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego
Kwota

zwiększenia
855 85516 2030 UM Szklarska Poręba 43 200,00

Razem 43 200,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są na 

dofinansowanie realizacji zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.
Z Lip. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.124.2021.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 maja 2021 r.

Urząd Miasta 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.116.202l.M F.983 (nr wewnętrzny MF034) z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 uprzejmie zawiadamiam, że zostały 

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego
Kwota

zwiększenia
855 85516 2030 UM Świdnica 110 400,00

Razem 110 400,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są na 

dofinansowanie realizacji zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 maja 2021 r.

Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.116.2021.MF.983 (nr wewnętrzny MF034) z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 uprzejmie zawiadamiam, że zostały 

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego
Kwota

zwiększenia
855 85516 2030 UM Wałbrzych 436 800,00

Razem 436 800,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są na 

dofinansowanie realizacji zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji-M F034.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
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Finansów i Budżetu
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Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.116.2021.MF.983 (nr wewnętrzny MF034) z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 uprzejmie zawiadamiam, że zostały 

wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 maja 2021 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego
Kwota

zwiększenia
855 85516 2030 UM Wrocław 45 760,00

Razem 45 760,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są na 

dofinansowanie realizacji zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C e li lic id ;'7, i a k
DYREKTOR W tfc lA Ł U  

Finansów i Buażetu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 maja 2021 r.

Urząd Miasta 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.116.202l.M F.983 (nr wewnętrzny MF034) z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 uprzejmie zawiadamiam, że zostały 

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego
Kwota

zwiększenia
855 85516 2030 UM Złotoryja 7 680,00

Razem 7 680,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są na 

dofinansowanie realizacji zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Ce l it / A ' z/idz i a k
DYREKTOR WTOŻIAŁU 
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 maja 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.116.2021.MF.983 (nr wewnętrzny MF034) z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 uprzejmie zawiadamiam, że zostały 

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego
Kwota

zwiększenia
855 85516 2030 UMiG Bogatynia 20 160,00

Razem 20 160,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są na 

dofinansowanie realizacji zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 maja 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.116.2021.MF.983 (nr wewnętrzny MF034) z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 uprzejmie zawiadamiam, że zostały 

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego
Kwota

zwiększenia
855 85516 2030 UMiG Brzeg Dolny 14 000,00

Razem 14 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są na 

dofinansowanie realizacji zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.

Z up. WOJEWODY, DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 maja 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Głuszyca

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.116.2021.MF.983 (nr wewnętrzny MF034) z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 uprzejmie zawiadamiam, że zostały 

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego
Kwota

zwiększenia
855 85516 2030 UMiG Głuszyca 43 200,00

Razem 43 200,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są na 

dofinansowanie realizacji zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

DYREKTOR W TrfeiAŁU 
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 maja 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.116.2021.MF.983 (nr wewnętrzny MF034) z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 uprzejmie zawiadamiam, że zostały 

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego
Kwota

zwiększenia
855 85516 2030 UMiG Góra 86 400,00

Razem 86 400,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są na 

dofinansowanie realizacji zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -M F034.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina
DYREKTOR VVYDZIAŁU

Finansów i Budżetu @ \
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 maja 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.116.2021.MF.983 (nr wewnętrzny MF034) z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 uprzejmie zawiadamiam, że zostały 

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego
Kwota

zwiększenia

855 85516 2030 UMiG Gryfów Śląski 38 400,00
Razem 38 400,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są na 

dofinansowanie realizacji zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 maja 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Jaworzyna Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.116.2021.MF.983 (nr wewnętrzny MF034) z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 uprzejmie zawiadamiam, że zostały 

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

855 85516 2030 UMiG Jaworzyna Śląska 32 640,00
Razem 32 640,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są na 

dofinansowanie realizacji zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 maja 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.116.2021.MF.983 (nr wewnętrzny MF034) z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 uprzejmie zawiadamiam, że zostały 

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego
Kwota

zwiększenia
855 85516 2030 UMiG Kąty Wrocławskie 16 000,00

Razem 16 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są na 

dofinansowanie realizacji zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 maja 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Leśna

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.116.2021.MF.983 (nr wewnętrzny MF034) z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 uprzejmie zawiadamiam, że zostały 

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego
Kwota

zwiększenia
855 85516 2030 UMiG Leśna 28 800,00

Razem 28 800,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są na 

dofinansowanie realizacji zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji-M F034.

Z up. WOJEWOTY B O L N O & ^K IE G O

Celina ¡'Aarzena TZmaziak
DYREKTOR WYD3|AŁU

® ® Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.124.202 l.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 maja 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.116.2021.MF.983 (nr wewnętrzny MF034) z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 uprzejmie zawiadamiam, że zostały 

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego
Kwota

zwiększenia
855 85516 2030 UMiG Lubomierz 24 000,00

Razem 24 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są na 

dofinansowanie realizacji zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M a riM M m i/d z ia k
DYREKTOR WYFDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.124.2021. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 maja 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Międzylesie

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.116.2021.MF.983 (nr wewnętrzny MF034) z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 uprzejmie zawiadamiam, że zostały 

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego
Kwota

zwiększenia
855 85516 2030 UMiG Międzylesie 14 400,00

Razem 14 400,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są na 

dofinansowanie realizacji zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.

Z up. WOJEWODY D O W S W I E G O

Celina M a r ^ n ^ ^ ^ n z io k
DYREKTOR WYD2UAŁU

Finansów i BudżeUJ



FB-BP.3111.124.202 l.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 maja 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Milicz

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.116.2021.MF.983 (nr wewnętrzny MF034) z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 uprzejmie zawiadamiam, że zostały 

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego
Kwota

zwiększenia
855 85516 2030 UMiG Milicz 30 720,00

Razem 30 720,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są na 

dofinansowanie realizacji zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.

Z up. WOJEWODY DOLNpŚŁT^KIEGO

Celina ^ irzcrw /w u e /iia k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.124.2021.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 maja 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Oborniki Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.116.2021.MF.983 (nr wewnętrzny MF034) z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 uprzejmie zawiadamiam, że zostały 

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego
Kwota

zwiększenia
855 85516 2030 UMiG Oborniki Śląskie 149 760,00

Razem 149 760,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są na 

dofinansowanie realizacji zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.



FB-BP.3111.124.2021.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 maja 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Pieszyce

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.116.2021.MF.983 (nr wewnętrzny MF034) z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 uprzejmie zawiadamiam, że zostały 

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego
Kwota

zwiększenia
855 85516 2030 UMiG Pieszyce 43 200,00

Razem 43 200,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są na 

dofinansowanie realizacji zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.



FB-BP.3111.124.202 l.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 maja 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Polkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.116.2021.MF.983 (nr wewnętrzny MF034) z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 uprzejmie zawiadamiam, że zostały 

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego
Kwota

zwiększenia
855 85516 2030 UMiG Polkowice 76 080,00

Razem 76 080,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są na 

dofinansowanie realizacji zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celin dz i a k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Eujżetu



FB-BP.3111.124.202 l.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 maja 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Prusice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.116.2021.MF.983 (nr wewnętrzny MF034) z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 uprzejmie zawiadamiam, że zostały 

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego
Kwota

zwiększenia
855 85516 2030 UMiG Prusice 12 480,00

Razem 12 480,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są na 

dofinansowanie realizacji zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.



FB-BP.3111.124.2021. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 maja 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Radków

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.116.2021.MF.983 (nr wewnętrzny MF034) z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 uprzejmie zawiadamiam, że zostały 

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego
Kwota

zwiększenia
855 85516 2030 UMiG Radków 46 080,00

Razem 46 080,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są na 

dofinansowanie realizacji zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji — MF034.



FB-BP.3111.124.202 l.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 maja 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Siechnice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.116.202l.M F.983 (nr wewnętrzny MF034) z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 uprzejmie zawiadamiam, że zostały 

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego
Kwota

zwiększenia

855 85516 2030 UMiG Siechnice 86 400,00
Razem 86 400,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są na 

dofinansowanie realizacji zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.



FB-BP.3111.124.2021. AD

Urząd Miasta i Gminy 
Stronie Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.116.2021.MF.983 (nr wewnętrzny MF034) z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 uprzejmie zawiadamiam, że zostały 

wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 maja 2021 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego
Kwota

zwiększenia
855 85516 2030 UMiG Stronie Śląskie 26 400,00

Razem 26 400,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są na 

dofinansowanie realizacji zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.



FB-BP.3111.124.2021. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 maja 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.116.2021.MF.983 (nr wewnętrzny MF034) z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 uprzejmie zawiadamiam, że zostały 

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego
Kwota

zwiększenia
855 85516 2030 UMiG Szczytna 18 240,00

Razem 18 240,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są na 

dofinansowanie realizacji zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.
.r, WOJEV\S)DX DOLNOŚLĄSKIEGO



FB-BP.3111.124.2021.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 maja 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.116.2021.MF.983 (nr wewnętrzny MF034) z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 uprzejmie zawiadamiam, że zostały 

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego
Kwota

zwiększenia
855 85516 2030 UMiG Środa Śląska 138 240,00

Razem 138 240,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są na 

dofinansowanie realizacji zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.



FB-BP.3111.124.2021.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 maja 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.116.2021.MF.983 (nr wewnętrzny MF034) z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 uprzejmie zawiadamiam, że zostały 

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego
Kwota

zwiększenia
855 85516 2030 UMiG Trzebnica 110 640,00

Razem 110 640,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są na 

dofinansowanie realizacji zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.



FB-BP.3111.124.2021. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 maja 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.116.2021.MF.983 (nr wewnętrzny MF034) z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 uprzejmie zawiadamiam, że zostały 

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego
Kwota

zwiększenia
855 85516 2030 UMiG Ząbkowice Śląskie 28 800,00

Razem 28 800,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są na 

dofinansowanie realizacji zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.



FB-BP.3111.124.2021.AD

Urząd Miasta i Gminy 
Ziębice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.116.2021.MF.983 (nr wewnętrzny MF034) z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 uprzejmie zawiadamiam, że zostały 

wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 maja 2021 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego
Kwota

zwiększenia
855 85516 2030 UMiG Ziębice 9 600,00

Razem 9 600,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są na 

dofinansowanie realizacji zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.



FB-BP.3111.124.202 l.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 maja 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.116.2021.MF.983 (nr wewnętrzny MF034) z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 uprzejmie zawiadamiam, że zostały 

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego
Kwota

zwiększenia
855 85516 2030 UMiG Żmigród 28 800,00

Razem 28 800,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są na 

dofinansowanie realizacji zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 maja 2021 r.

FB-BP.3111.124.202 l.AD

Urząd Gminy 
Ciepłowody

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.116.2021.MF.983 (nr wewnętrzny MF034) z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 uprzejmie zawiadamiam, że zostały 

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego
Kwota

zwiększenia
855 85516 2030 UG Ciepłowody 10 560,00

Razem 10 560,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są na 

dofinansowanie realizacji zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji-M F034.

Z up. WQJEV

Celina
DYREKTOR WY 

Finansów i B urii



FB-BP.3111.124.202 l.AD

Urząd Gminy 
Długołęka

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.116.2021.MF.983 (nr wewnętrzny MF034) z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 uprzejmie zawiadamiam, że zostały 

wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 maja 2021 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

855 85516 2030 UG Długołęka 48 000,00
Razem 48 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są na 

dofinansowanie realizacji zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.

Z up.



FB-BP.3111.124.2021. AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 maja 2021 r.

Urząd Gminy 
Domaniów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.116.2021.MF.983 (nr wewnętrzny MF034) z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 uprzejmie zawiadamiam, że zostały 

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego
Kwota

zwiększenia
855 85516 2030 UG Domaniów 14 400,00

Razem 14 400,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są na 

dofinansowanie realizacji zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.



FB-BP.3111.124.202 l.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 maja 2021 r.

Urząd Gminy 
Grębocice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.116.2021.MF.983 (nr wewnętrzny MF034) z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 uprzejmie zawiadamiam, że zostały 

wprowadzone następujące zmiany:
złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego
Kwota

zwiększenia
855 85516 2030 UG Grębocice 17 280,00

Razem 17 280,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są na 

dofinansowanie realizacji zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.



FB-BP.3111.124.2021.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 maja 2021 r.

Urząd Gminy 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.116.2021.MF.983 (nr wewnętrzny MF034) z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 uprzejmie zawiadamiam, że zostały 

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego
Kwota

zwiększenia
855 85516 2030 UG Kłodzko 53 760,00

Razem 53 760,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są na 

dofinansowanie realizacji zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.

Z up. WOJEWODY DOLNę&ĄSKIEGO

Celina M iv n o s^ W fh /z ia k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżaiu



FB-BP.3111.124.202 l.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 maja 2021 r.

Urząd Gminy 
Kostomłoty

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.116.2021.MF.983 (nr wewnętrzny MF034) z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 uprzejmie zawiadamiam, że zostały 

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego
Kwota

zwiększenia
855 85516 2030 UG Kostomłoty 57 600,00

Razem 57 600,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są na 

dofinansowanie realizacji zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.

Z up. WOJEWODY; DQLN/fól3\SKIEGO

Celina M arzena m ie d z ia k
DYREKTOR WYDZIAŁU

® ® Finansów i Budżętu



FB-BP.3111.124.2021.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 maja 2021 r.

Urząd Gminy 
Legnickie Pole

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.116.2021.MF.983 (nr wewnętrzny MF034) z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 uprzejmie zawiadamiam, że zostały 

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego
Kwota

zwiększenia
855 85516 2030 UG Legnickie Pole 101 680,00

Razem 101 680,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są na 

dofinansowanie realizacji zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



FB-BP.3111.124.202 l.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 maja 2021 r.

Urząd Gminy 
Malczyce

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.116.2021.MF.983 (nr wewnętrzny MF034) z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 uprzejmie zawiadamiam, że zostały 

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego
Kwota

zwiększenia
855 85516 2030 UG Malczyce 28 800,00

Razem 28 800,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są na 

dofinansowanie realizacji zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.



FB-BP.3111.124.2021.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 maja 2021 r.

Urząd Gminy 
Marcinowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.116.2021.MF.983 (nr wewnętrzny MF034) z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 uprzejmie zawiadamiam, że zostały 

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego
Kwota

zwiększenia
855 85516 2030 UG Marcinowice 15 360,00

Razem 15 360,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są na 

dofinansowanie realizacji zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.

Z up. WOJEWODY

Celina Mc
DYREKTOR WYD

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.124.2021.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 maja 2021 r.

Urząd Gminy 
Męcinka

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.116.2021.MF.983 (nr wewnętrzny MF034) z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 uprzejmie zawiadamiam, że zostały 

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego
Kwota

zwiększenia
855 85516 2030 UG Męcinka 19 200,00

Razem 19 200,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są na 

dofinansowanie realizacji zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C eliruH tfn tfflM w z/edziak  
DYREKTOR W m Z IA ŁU  

Finansów i Buc&etu



FB-BP.3111.124.2021.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 maja 2021 r.

Urząd Gminy 
Mięknia

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.116.2021.MF.983 (nr wewnętrzny MF034) z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 uprzejmie zawiadamiam, że zostały 

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego
Kwota

zwiększenia
855 85516 2030 UG Mięknia 46 080,00

Razem 46 080,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są na 

dofinansowanie realizacji zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji-M F 034.



FB-BP.3111.124.2021.AD

Urząd Gminy 
Nowa Ruda

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.116.2021.MF.983 (nr wewnętrzny MF034) z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 uprzejmie zawiadamiam, że zostały 

wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 maja 2021 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego
Kwota

zwiększenia
855 85516 2030 UG Nowa Ruda 76 800,00

Razem 76 800,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są na 

dofinansowanie realizacji zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina MOJTcnffUwi^ziiik
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżatu



FB-BP.3111.124.2021.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 maja 2021 r.

Urząd Gminy 
Rudna

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.116.2021.MF.983 (nr wewnętrzny MF034) z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 uprzejmie zawiadamiam, że zostały 

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego
Kwota

zwiększenia
855 85516 2030 UG Rudna 32 640,00

Razem 32 640,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są na 

dofinansowanie realizacji zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji-M F034.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C d ih lJ m l^Ą j^ /e d zia k
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.124.202 l.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 maja 2021 r.

Urząd Gminy 
Udanin

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.116.202l.M F.983 (nr wewnętrzny MF034) z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 uprzejmie zawiadamiam, że zostały 

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego
Kwota

zwiększenia
855 85516 2030 UG Udanin 11 520,00

Razem 11 520,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są na 

dofinansowanie realizacji zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.



FB-BP.3111.124.202 l.AD

Urząd Gminy 
Wądroże Wielkie

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.116.2021.MF.983 (nr wewnętrzny MF034) z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 uprzejmie zawiadamiam, że zostały 

wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 maja 2021 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego
Kwota

zwiększenia
855 85516 2030 UG Wądroże Wielkie 23 040,00

Razem 23 040,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są na 

dofinansowanie realizacji zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF034.



FB-BP.3111.124.202 l.AD

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 maja 2021 r.

Urząd Gminy 
Wińsko

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.116.2021.MF.983 (nr wewnętrzny MF034) z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 uprzejmie zawiadamiam, że zostały 

wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

855 85516 2030 UG Wińsko 50 880,00
Razem 50 880,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 58) przeznaczone są na 

dofinansowanie realizacji zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.4.1.2. - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji-M F034.

Z up. WOJEWODY DOLN0ŚiUSKIEGO

Celina M ar^ n irU z/edziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i R udW u


