
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.494.202 l.KSz

Urząd Miasta 
Bielawa

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.652.2021.MF.5305 (MF 171) 

z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Bielawa 163 000
razem 163 000

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 71), przeznacza się na 

sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - Pomoc i integracja społeczna,

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 przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF171.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.494.202 l.KSz

Urząd Miasta 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.652.2021.MF.5305 (MF 171) 

z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Bolesławiec 100 850
razem 100 850

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 71), przeznacza się na 

sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - Pomoc i integracja społeczna,

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 przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF171.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.494.2021.KSz

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.652.2021.MF.5305 (MF 171) 

z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Jelenia Góra 200 000
razem 200 000

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 71), przeznacza się na 

sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - Pomoc i integracja społeczna,

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 przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF171.

n



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.494.202 l.KSz

Urząd Miasta 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.652.2021.MF.5305 (MF 171) 

z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Kłodzko 84 000
razem 84 000

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 71), przeznacza się na 

sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - Pomoc i integracja społeczna,

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 przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF171.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.494.2021.KSz

Urząd Miasta 
Kudowa Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.652.2021.MF.5305 (MF 171) 

z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Kudowa Zdrój 172 912
razem 172 912

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 71), przeznacza się na 

sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - Pomoc i integracja społeczna,

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 przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF171.

EGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.494.2021.KSz

Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.652.2021.MF.5305 (MF 171) 

z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Legnica 460 000
razem 460 000

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 71), przeznacza się na 

sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - Pomoc i integracja społeczna,

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 przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF171.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.494.202 l.KSz

Urząd Miasta 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.652.2021.MF.5305 (MF 171) 

z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Lubań 103 000
razem 103 000

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 71), przeznacza się na 

sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - Pomoc i integracja społeczna,

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 przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MFI71.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.494.202 l.KSz

Urząd Miasta 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.652.2021.MF.5305 (MF 171) 

z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Oleśnica 133 000
razem 133 000

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 71), przeznacza się na 

sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - Pomoc i integracja społeczna,

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 przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF171.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.494.2021.KSz

Urząd Miasta 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.652.2021.MF.5305 (MF 171) 

z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Oława 289 310
razem 289 310

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 71), przeznacza się na 

sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - Pomoc i integracja społeczna,

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 przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF171.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.494.2021. KSz

Urząd Miasta 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.652.2021.MF.5305 (MF 171) 

z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Świdnica 167 500
razem 167 500

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 71), przeznacza się na 

sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - Pomoc i integracja społeczna,

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 przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF171.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.494.202 l.KSz

Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.652.2021.MF.5305 (MF 171) 

z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Wałbrzych 250 000
razem 250 000

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 71), przeznacza się na 

sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - Pomoc i integracja społeczna,

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 przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF171.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.494.2021.KSz

Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.652.2021.MF.5305 (MF 171) 

z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Wrocław 1 758 264
razem 1 758 264

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 71), przeznacza się na 

sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - Pomoc i integracja społeczna,

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 przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF171.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.494.2021.KSz

Urząd Miasta 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.652.2021.MF.5305 (MF 171) 

z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Zgorzelec 94 000
razem 94 000

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 71), przeznacza się na 

sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - Pomoc i integracja społeczna,

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 przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF171.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.494.2021.KSz

Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.652.2021.MF.5305 (MF 171) 

z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy Bogatynia 127 725
razem 127 725

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 71), przeznacza się na 

sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - Pomoc i integracja społeczna,

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 przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF171.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.494.2021.KSz

Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.652.2021.MF.5305 (MF 171) 

z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy Brzeg 
Dolny 99 000

razem 99 000

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 71), przeznacza się na 

sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - Pomoc i integracja społeczna,

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 przedmiotowej decyzji należy w  tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF171.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.494.2021.KSz

Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.652.2021.MF.5305 (MF 171) 

z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca 
Kłodzka 200 000

razem 200 000

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 71), przeznacza się na 

sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - Pomoc i integracja społeczna,

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 przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF171.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.494.2021. KSz

Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.652.2021.MF.5305 (MF 171) 

z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy Gryfów 
Śląski 88 000

razem 88 000

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 71), przeznacza się na 

sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - Pomoc i integracja społeczna,

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 przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF171.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.494.202 l.KSz

Urząd Miasta i Gminy 
Jelcz-Laskowice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.652.2021.MF.5305 (MF 171) 

z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy Jelcz- 
Laskowice 180 584

razem 180 584

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 71), przeznacza się na 

sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - Pomoc i integracja społeczna,

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 przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF171.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.494.202 l.KSz

Urząd Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.652.2021.MF.5305 (MF 171) 

z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy Kąty 
Wrocławskie 600 000

razem 600 000

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 71), przeznacza się na 

sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - Pomoc i integracja społeczna,

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 przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF171.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.494.202 l.KSz

Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.652.2021.MF.5305 (MF 171) 

z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy Lubawka 71 400
razem 71 400

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 71), przeznacza się na 

sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - Pomoc i integracja społeczna,

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 przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF171.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.494.2021.KSz

Urząd Miasta i Gminy 
Międzylesie

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.652.2021.MF.5305 (MF 171) 

z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Międzylesie 310 683

razem 310 683

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 71), przeznacza się na 

sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - Pomoc i integracja społeczna,

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 przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF171.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.494.202 l.KSz

Urząd Miasta i Gminy 
Nowogrodziec

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.652.2021.MF.5305 (MF 171) 

z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Nowogrodziec 84 700

razem 84 700

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 71), przeznacza się na 

sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - Pomoc i integracja społeczna,

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 przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF171.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.494.2021.KSz

Urząd Miasta i Gminy 
Oborniki Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.652.2021.MF.5305 (MF 171) 

z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy Oborniki 
Śląskie 141 323

razem 141 323

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 71), przeznacza się na 

sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - Pomoc i integracja społeczna,

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 przedmiotowej decyzji należy w  tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF171.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.494.2021. KSz

Urząd Miasta i Gminy 
Olszyna

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.652.2021.MF.5305 (MF 171) 

z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy Olszyna 92 000
razem 92 000

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 71), przeznacza się na 

sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - Pomoc i integracja społeczna,

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 przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF171.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.494.202 l.KSz

Urząd Miasta i Gminy 
Pieńsk

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.652.2021.MF.5305 (MF 171) 

z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy Pieńsk 72 918
razem 72 918

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 71), przeznacza się na 

sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - Pomoc i integracja społeczna,

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 przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF171.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.494.202 l.KSz

Urząd Miasta i Gminy 
Polkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.652.2021.MF.5305 (MF 171) 

z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy Polkowice 110 200
razem 110 200

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 71), przeznacza się na 

sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - Pomoc i integracja społeczna,

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 przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF171.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.494.2021.KSz

Urząd Miasta i Gminy 
Prusice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.652.2021.MF.5305 (MF 171) 

z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy Prusice 80 000
razem 80 000

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 71), przeznacza się na 

sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - Pomoc i integracja społeczna,

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 przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF171.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.494.2021.KSz

Urząd Miasta i Gminy 
Siechnice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.652.2021.MF.5305 (MF 171) 

z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy Siechnice 514 100
razem 514 100

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 71), przeznacza się na 

sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - Pomoc i integracja społeczna,

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 przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF171.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.494.202 l.KSz

Urząd Miasta i Gminy 
Syców

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.652.2021.MF.5305 (MF 171) 

z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy Syców 78 100
razem 78 100

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 71), przeznacza się na 

sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - Pomoc i integracja społeczna,

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 przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF171.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.494.2021. KSz

Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.652.2021.MF.5305 (MF 171) 

z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy Szczytna 90 779
razem 90 779

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 71), przeznacza się na 

sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - Pomoc i integracja społeczna,

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 przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF171.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.494.2021.KSz

Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.652.2021.MF.5305 (MF 171) 

z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy Środa 
Śląska 150 788

razem 150 788

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 71), przeznacza się na 

sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - Pomoc i integracja społeczna,

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 przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF171.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.494.2021.KSz

Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.652.2021.MF.5305 (MF 171) 

z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy Trzebnica 136 000
razem 136 000

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 71), przeznacza się na 

sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - Pomoc i integracja społeczna,

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 przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF171.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.494.202 l.KSz

Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.652.2021.MF.5305 (MF 171) 

z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra 89 182

razem 89 182

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 71), przeznacza się na 

sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - Pomoc i integracja społeczna,

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 przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF171.

)



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.494.2021. KSz

Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.652.2021.MF.5305 (MF 171) 

z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy Wołów 76 344
razem 76 344

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 71), przeznacza się na 

sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - Pomoc i integracja społeczna,

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 przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF171.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.494.202 l.KSz

Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.652.2021.MF.5305 (MF 171) 

z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy Ząbkowice 
Śląskie 300 000

razem 300 000

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 71), przeznacza się na 

sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - Pomoc i integracja społeczna,

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 przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF171.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.494.2021.KSz

Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.652.2021.MF.5305 (MF 171) 

z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy Żmigród 89 443
razem 89 443

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 71), przeznacza się na 

sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - Pomoc i integracja społeczna,

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 przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF171.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.494.202 l.KSz

Urząd Gminy 
Czernica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.652.2021.MF.5305 (MF 171) 

z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Czernica 464 000
razem 464 000

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 71), przeznacza się na 

sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - Pomoc i integracja społeczna,

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 przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF171.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.494.202 l.KSz

Urząd Gminy 
Długołęka

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.652.2021.MF.5305 (MF 171) 

z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Długołęka 733 825
razem 733 825

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 71), przeznacza się na 

sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - Pomoc i integracja społeczna,

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 przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF171.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.494.2021.KSz

Urząd Gminy 
Jerzmanowa

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.652.2021.MF.5305 (MF 171) 

z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Jerzmanowa 96 500
razem 96 500

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 71), przeznacza się na 

sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - Pomoc i integracja społeczna,

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 przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF171.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.494.202 l.KSz

Urząd Gminy 
Kobierzyce

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.652.2021.MF.5305 (MF 171) 

z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Kobierzyce 328 760
razem 328 760

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 71), przeznacza się na 

sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - Pomoc i integracja społeczna,

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 przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF171.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.494.202 l.KSz

Urząd Gminy 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.652.2021.MF.5305 (MF 171) 

z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Lubin 111 300
razem 111 300

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 71), przeznacza się na 

sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - Pomoc i integracja społeczna,

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 przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF171.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.494.2021.KSz

Urząd Gminy 
Miękinia

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.652.2021.MF.5305 (MF 171) 

z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Miękinia 281 000
razem 281 000

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 71), przeznacza się na 

sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - Pomoc i integracja społeczna,

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 przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF171.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.494.202 l.KSz

Urząd Gminy 
Mściwojów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.652.2021.MF.5305 (MF 171) 

z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Mściwojów 79 967
razem 79 967

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 71), przeznacza się na 

sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - Pomoc i integracja społeczna,

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 przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF171.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.494.2021.KSz

Urząd Gminy 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.652.2021.MF.5305 (MF 171) 

z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Oleśnica 215 152
razem 215 152

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 71), przeznacza się na 

sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - Pomoc i integracja społeczna,

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 przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF171.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.494.2021.KSz

Urząd Gminy 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.652.2021.MF.5305 (MF 171) 

z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Oława 251 770
razem 251 770

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 71), przeznacza się na 

sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - Pomoc i integracja społeczna,

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 przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF171.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.494.2021.KSz

Urząd Gminy 
Stara Kamienica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.652.2021.MF.5305 (MF 171) 

z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Stara Kamienica 128 000
razem 128 000

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 71), przeznacza się na 

sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - Pomoc i integracja społeczna,

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 przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF171.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.494.2021. KSz

Urząd Gminy 
Sulików

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.652.2021.MF.5305 (MF 171) 

z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Sulików 230 000
razem 230 000

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 71), przeznacza się na 

sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - Pomoc i integracja społeczna,

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 przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF171.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.494.202 l.KSz

Urząd Gminy 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.652.2021.MF.5305 (MF 171) 

z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Świdnica 200 500
razem 200 500

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 71), przeznacza się na 

sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - Pomoc i integracja społeczna,

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 przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF171.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.494.2021.KSz

Urząd Gminy 
Warta Bolesławiecka

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.652.2021.MF.5305 (MF 171) 

z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Warta 
Bolesławiecka 56417

razem 56 417

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 71), przeznacza się na 

sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - Pomoc i integracja społeczna,

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 przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF171.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.494.2021. KSz

Urząd Gminy 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.652.2021.MF.5305 (MF 171) 

z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Złotoryja 16 641
razem 16 641

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 71), przeznacza się na 

sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - Pomoc i integracja społeczna,

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 przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF171.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.494.202 l.KSz

Urząd Gminy 
Żórawina

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.652.2021.MF.5305 (MF 171) 

z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że 

zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Żórawina 114 950
razem 114 950

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 71), przeznacza się na 

sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - Pomoc i integracja społeczna,

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 przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF171.


