
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.319.2021 .MJ

Wrocław, dnia 23 września 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.442.2021.MF.3084 ( nr wewnętrzny -  MF114) z dnia 16 września 2021 r. 

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

następujące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855
85508 2160

Powiat Bolesławiecki
62 000,00

85510 2160 26 000,00
Razem 88 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację dodatku wychowawczego, dodatku w wysokości świadczenia 

wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF114.

Z up. WOJEWpŚY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M arzena u j/ćd z ia k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.319.2021.MJ

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 23 września 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.442.2021.MF.3084 ( nr wewnętrzny -  MF114) z dnia 16 września 2021 r. 

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

następujące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85510 2160 Powiat Dzierżoniowski 2 000,00
Razem 2 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację, dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego i dodatku do 

zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF114.

Z up. WOJEWODY- DOLNOŚLĄSKIEGO

larze,
DYREKTOR WYl

Finansów i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.319.2021.MJ

Wrocław, dnia 23 września 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.442.2021.MF.3084 ( nr wewnętrzny -  MF114) z dnia 16 września 2021 r. 

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

następujące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855
85508 2160

Powiat Głogowski
149 000,00

85510 2160 109 000,00
Razem 258 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację dodatku wychowawczego, dodatku w wysokości świadczenia 

wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF114.

Z up. WOJEWODY DpLN0 ŚV \SKIEGC

Celina M a ^M t^^z-ie d itak
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Buaietu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.319.202 l.M J

Wrocław, dnia 23 września 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.442.2021.MF.3084 ( nr wewnętrzny -  MF114) z dnia 16 września 2021 r. 

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

następujące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85508 2160 Powiat Górowski 11 000,00
Razem 11 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF114.

Z up. WOJEWODY DOLNpŚy\SKIEGO

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.319.2021.MJ

Wrocław, dnia 23 września 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Jawor

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.442.2021.MF.3084 ( nr wewnętrzny -  MF114) z dnia 16 września 2021 r. 

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

następujące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855
85508 2160

Powiat Jaworski
75 000,00

85510 2160 2 000,00
Razem 77 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację dodatku wychowawczego, dodatku w wysokości świadczenia 

wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF114.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina MarzenalD^edziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Buożetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.319.2021 .MJ

Wrocław, dnia 23 września 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.442.2021.MF.3084 ( nr wewnętrzny -  MF114) z dnia 16 września 2021 r. 

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

następujące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85508 2160 Powiat Karkonoski 70 000,00
Razem 70 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF114.

Zup. WOJEWODY.DOLN<

Celina Marzena i)
DYREKTOR WVtJ

Finansów i Bud

.SKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.319.2021. MJ

Wrocław, dnia 23 września 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.442.2021.MF.3084 ( nr wewnętrzny -  MF114) z dnia 16 września 2021 r. 

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

następujące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85508 2160 Powiat Kamiennogórski 65 000,00
Razem 65 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF114.

Z up. WOJE LASKIEGO

/Celina Marzena ¡Jziedziuk
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżejtu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.319.202 l.M J

Wrocław, dnia 23 września 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.442.2021.MF.3084 ( nr wewnętrzny -  MF114) z dnia 16 września 2021 r. 

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

następujące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855
85508 2160

Powiat Kłodzki 164 000,00
85510 2160 157 000,00

Razem 321 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację dodatku wychowawczego, dodatku w wysokości świadczenia 

wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF114.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena Dznfdziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżem



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.319.2021.MJ

Wrocław, dnia 23 września 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.442.2021.MF.3084 ( nr wewnętrzny -  MF114) z dnia 16 września 2021 r. 

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

następujące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855
85508 2160

Powiat Legnicki
56 000,00

85510 2160 24 000,00
Razem 80 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację dodatku wychowawczego, dodatku w wysokości świadczenia 

wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF114.
Z up. WOJEWODY, DOldicteLĄSKIEGO

Celina Marzen\rDziedzic»k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.319.2021.MJ

Wrocław, dnia 23 września 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.442.2021.MF.3084 ( nr wewnętrzny -  MF114) z dnia 16 września 2021 r. 

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

następuj ące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855
85508 2160

Powiat Lubański
15 000,00

85510 2160 42 000,00
Razem 57 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację dodatku wychowawczego, dodatku w wysokości świadczenia 

wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF114.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M anenaufciidziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budztetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.319.2021.MJ

Wrocław, dnia 23 września 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.442.2021.MF.3084 ( nr wewnętrzny -  MF114) z dnia 16 września 2021 r. 

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

następujące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855
85508 2160

Powiat Lubiński
84 000,00

85510 2160 19 000,00
Razem 103 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację dodatku wychowawczego, dodatku w wysokości świadczenia 

wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF114.

Z up. ĄSKIEGO

Celina Marzena Dąedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżettii



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.319.202 l.M J

Wrocław, dnia 23 września 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.442.2021.MF.3084 ( nr wewnętrzny -  MF114) z dnia 16 września 2021 r. 

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

następujące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85508 2160 Powiat Lwówecki 8 000,00
Razem 8 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF114.

Z up. WOJ£V)iQnY K5LhłÓś|.ĄSKIEGO

Celina ManenaW iziedziak  
DYREKTOR WYOZIAŁU 

Finansów i Budietu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.319.2021.MJ

Wrocław, dnia 23 września 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Milicz

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.442.2021.MF.3084 ( nr wewnętrzny -  MF114) z dnia 16 września 2021 r. 

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

następujące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855
85508 2160

Powiat Milicki
58 000,00

85510 2160 16 000,00
Razem 74 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację dodatku wychowawczego, dodatku w wysokości świadczenia 

wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF114.
Z up. WOJE' ŚLISKIEGO

Celina MarzeruF&tiedzictk
DYREKTOR WYĘZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.319.202 l.M J

Wrocław, dnia 23 września 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.442.2021.MF.3084 ( nr wewnętrzny -  MF114) z dnia 16 września 2021 r. 

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

następuj ące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85508 2160 Powiat Oleśnicki 41 000,00
Razem 41 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF114.

Z up. WOJi

Celina Marzena
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

'ŚLISKIEGO

ledziak



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.319.2021.MJ

Wrocław, dnia 23 września 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.442.2021.MF.3084 ( nr wewnętrzny -  MF114) z dnia 16 września 2021 r. 

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

następujące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85508 2160 Powiat Oławski 111 000,00
Razem 111 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF114.

Z up. WOJEVy0 DY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M arzena Uzreńzicik 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budźo



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.319.2021.MJ

Wrocław, dnia 23 września 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Polkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.442.2021.MF.3084 ( nr wewnętrzny -  MF114) z dnia 16 września 2021 r. 

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

następujące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855
85508 2160

Powiat Polkowicki
101 000,00

85510 2160 12 000,00
Razem 113 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację dodatku wychowawczego, dodatku w wysokości świadczenia 

wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF114.

Z up. WOJEWODY DOt.NpŚy\SKIEGO

C e lit^ M ^ d ilh z /e d z ia k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.319.2021.MJ

Wrocław, dnia 23 września 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Strzelin

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.442.2021.MF.3084 ( nr wewnętrzny -  MF114) z dnia 16 września 2021 r. 

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

następujące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85508 2160 Powiat Strzeliński 2 000,00
Razem 2 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF114.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

/
CeliruWHi^fMi/Q/J^dziok. 

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Buożetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.319.202 l.M J

Wrocław, dnia 23 września 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.442.2021.MF.3084 ( nr wewnętrzny -  MF114) z dnia 16 września 2021 r. 

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

następujące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85508 2160 Powiat Sredzki 88 000,00
Razem 88 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF114.



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.319.202 l.M J

Wrocław, dnia 23 września 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.442.2021.MF.3084 ( nr wewnętrzny -  MF114) z dnia 16 września 2021 r. 

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

następujące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855
85508 2160

Powiat Świdnicki
46 000,00

85510 2160 63 000,00
Razem 109 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację dodatku wychowawczego, dodatku w wysokości świadczenia 

wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF114.

Z up. WOJEVydpY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena Dnedziak
DYREKTOR WYDą IAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.319.2021.MJ

Wrocław, dnia 23 września 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.442.2021.MF.3084 ( nr wewnętrzny -  MF114) z dnia 16 września 2021 r. 

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

następujące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855
85508 2160

Powiat Trzebnicki
37 000,00

85510 2160 31 000,00
Razem 68 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację dodatku wychowawczego, dodatku w wysokości świadczenia 

wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF114.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Manencrm.r^dziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

/



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.319.2021 .MJ

Wrocław, dnia 23 września 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.442.2021.MF.3084 ( nr wewnętrzny -  MF114) z dnia 16 września 2021 r. 

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

następujące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855
85508 2160

Powiat Wałbrzyski
27 000,00

85510 2160 71 000,00
Razem 98 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację dodatku wychowawczego, dodatku w wysokości świadczenia 

wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF114.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C e lm M a ^ L ^ z ie d z ia k  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu

/



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 września 2021 r.

FB-BP.3111.319.202 l.M J

Starostwo Powiatowe 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.442.2021.MF.3084 ( nr wewnętrzny -  MF114) z dnia 16 września 2021 r. 

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

następujące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855
85508 2160

Powiat Wołowski
13 000,00

85510 2160 28 000,00
Razem 41 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację dodatku wychowawczego, dodatku w wysokości świadczenia 

wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF114.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

CelinaM mW nUwiedziok
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budąetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.319.2021.MJ

Wrocław, dnia 23 września 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.442.2021.MF.3084 ( nr wewnętrzny -  MF114) z dnia 16 września 2021 r. 

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

następujące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85508 2160 Powiat Zgorzelecki 38 000,00
Razem 38 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF114.

z up. w o je w o d y : DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena ¡Miedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.319.2021. MJ

Wrocław, dnia 23 września 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.442.2021.MF.3084 ( nr wewnętrzny -  MF114) z dnia 16 września 2021 r. 

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

następujące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855
85508 2160

Powiat Złotoryj ski
27 000,00

85510 2160 31 000,00
Razem 58 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację dodatku wychowawczego, dodatku w wysokości świadczenia 

wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF114.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

CeliihLJQJ£{Ą/(ym)̂ 'edzicik
DYREKTOR WTOZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.319.2021.MJ

Wrocław, dnia 23 września 2021 r.

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.442.2021.MF.3084 ( nr wewnętrzny -  MF114) z dnia 16 września 2021 r. 

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

następujące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85510 2160 MNPP Jelenia Góra 64 000,00
Razem 64 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację, dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego i dodatku do 

zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF114.

Z up. WOJEWODY DO^fflpŚLĄSKIEGO

C din aW an zm  Óziedziok
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i hudżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.319.2021 .MJ

Wrocław, dnia 23 września 2021 r.

Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.442.2021.MF.3084 ( nr wewnętrzny -  MF114) z dnia 16 września 2021 r. 

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

następujące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855
85508 2160

MNPP Legnica
102 000,00

85510 2160 95 000,00
Razem 197 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację dodatku wychowawczego, dodatku w wysokości świadczenia 

wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF114.

Z up. WOJEVjpDY DpLNpŚiV\SKIEGO

CelinulWłiY^i4M,:iedziuk
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Bud<>£‘.u



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.319.2021.MJ

Wrocław, dnia 23 września 2021 r.

Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.442.2021.MF.3084 ( nr wewnętrzny -  MF114) z dnia 16 września 2021 r. 

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

następujące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855
85508 2160

MNPP Wałbrzych
200 000,00

85510 2160 70 000,00
Razem 270 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację dodatku wychowawczego, dodatku w wysokości świadczenia 

wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF114.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚMSKIEGO

Celina wiM jM l&ó&dziuk
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i BuoSetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.319.2021.MJ

Wrocław, dnia 23 września 2021 r.

Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.442.2021.MF.3084 ( nr wewnętrzny -  MF114) z dnia 16 września 2021 r. 

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

następujące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85510 2160 MNPP Wrocław 338 000,00
Razem 338 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację, dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego i dodatku do 

zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF114.


