
FB-BP.3111.263.2019.MS

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 29 sierpnia 2019 r.

Urząd Miasta 
Bielawa

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.317.2019.MF.2600 

(nr wewnętrzny MF091) z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2019 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

852 85219 2010 UM Bielawa 203,00
Razem 203,00

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 25) przeznaczone są na 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. -  Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2, -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z ww. decyzji Ministra Finansów 

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF091.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

za s tęp c ac h #  r e k t o r a WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.263.2019.MS
Urząd Miasta 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.317.2019.MF.2600 

(nr wewnętrzny MF091) z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2019 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 sierpnia 2019 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

852 85219 2010 UM Bolesławiec 2 413,00
Razem 2 413,00

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 25) przeznaczone są na 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. -  Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z ww. decyzji Ministra Finansów 

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF091.

Z up. W O J E W lW ^ L N O ^ S K IE G O

/ Edyta Safóitft*' 
ZASTĘPCntiYREKTORA w y d z ia ł u  

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.263.2019.MS
Urząd Miasta 
Chojnów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.317.2019.MF.2600 

(nr wewnętrzny MF091) z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2019 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 sierpnia 2019 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

852 85219 2010 UM Chojnów 2 117,00
Razem 2 117,00

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 25) przeznaczone są na 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. — Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z ww. decyzji Ministra Finansów 

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF091.

Z up. WOJEWp0f DOLNpŚLĄSKIEGO

/ Edyta sćęw ra 
ZASTĘRe# DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.263.2019.MS
Urząd Miasta 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.317.2019.MF.2600 

(nr wewnętrzny MF091) z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2019 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 sierpnia 2019 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

852 85219 2010 UM Dzierżoniów 406,00
Razem 406,00

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 25) przeznaczone są na 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. -  Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z ww. decyzji Ministra Finansów 

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF091.

Z up. WQJEWC}J?f DOLNOŚLĄSKIEGO

/  Edyta Scrpu ia . 
ZASTĘRfc^r D Y R E K iO ^ W D Z IA Ł U  

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.263.2019.MS
Urząd Miasta 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.317.2019.MF.2600 

(nr wewnętrzny MF091) z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2019 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 sierpnia 2019 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

852 85219 2010 UM Głogów 4 227,00
Razem 4 227,00

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 25) przeznaczone są na 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. — Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z ww. decyzji Ministra Finansów 

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF091.

Z up. WOJ E WOC^fAJ LN O o LA^KtEGO

Ł 'aSapa<4^
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.263.2019.MS
Urząd Miasta 
Jawor

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.317.2019.MF.2600 

(nr wewnętrzny MF091) z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2019 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 sierpnia 2019 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

852 85219 2010 UM Jawor 20 547,00
Razem 20 547,00

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 25) przeznaczone są na 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. -  Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z ww. decyzji Ministra Finansów 

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF091.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 sierpnia 2019 r.

FB-BP.3111.263.2019.MS
Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.317.2019.MF.2600 

(nr wewnętrzny MF091) z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2019 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

852 85219 2010 UM Jelenia Góra 1 979,00
Razem 1 979,00

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 25) przeznaczone są na 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. — Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z ww. decyzji Ministra Finansów 

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF091.



FB-BP.3111.263.2019.MS
Urząd Miasta 
Karpacz

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.317.2019.MF.2600 

(nr wewnętrzny MF091) z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2019 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 sierpnia 2019 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

852 85219 2010 UM Karpacz 2 436,00
Razem 2 436,00

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 25) przeznaczone są na 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. -  Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z ww. decyzji Ministra Finansów 

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF091.



FB-BP.3111.263.2019.Ml
Urząd Miasta 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.317.2019.MF.2600 

(nr wewnętrzny MF091) z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 sierpnia 2019 r.

2019 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

852 85219 2010 UM Kłodzko 284,00
Razem 284,00

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 25) przeznaczone są na 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. -  Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z ww. decyzji Ministra Finansów 

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF091.



FB-BP.3111.263.2019.MS
Urząd Miasta 
Kowary

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.317.2019.MF.2600 

(nr wewnętrzny MF091) z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2019 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 sierpnia 2019 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

852 85219 2010 UM Kowary 3 815,00
Razem 3 815,00

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 25) przeznaczone są na 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. -  Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z ww. decyzji Ministra Finansów 

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF091.



FB-BP.3111.263.2019.MS
Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.317.2019.MF.2600 

(nr wewnętrzny MF091) z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2019 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 sierpnia 2019 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

852 85219 2010 UM Legnica 4 275,00
Razem 4 275,00

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 25) przeznaczone są na 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. -  Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z ww. decyzji Ministra Finansów 

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF091.



FB-BP.3111.263.2019.MS
Urząd Miasta 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.317.2019.MF.2600 

(nr wewnętrzny MF091) z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2019 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 sierpnia 2019 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

852 85219 2010 UM Lubań 2 927,00
Razem 2 927,00

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 25) przeznaczone są na 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. — Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z ww. decyzji Ministra Finansów 

należy w  tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF091.



FB-BP.3111.263.2019.MS
Urząd Miasta 
Nowa Ruda

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.317.2019.MF.2600 

(nr wewnętrzny MF091) z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2019 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 sierpnia 2019 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

852 85219 2010 UM Nowa Ruda 142,00
Razem 142,00

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 25) przeznaczone są na 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. — Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z ww. decyzji Ministra Finansów 

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF091.

Z up. WOJEWODY '



FB-BP.3111.263.2019.MS
Urząd Miasta 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.317.2019.MF.2600 

(nr wewnętrzny MF091) z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2019 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 sierpnia 2019 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

852 85219 2010 UM Oleśnica 13 000,00
Razem 13 000,00

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 25) przeznaczone są na 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. -  Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z ww. decyzji Ministra Finansów 

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF091.



FB-BP.3111.263.2019.MS
Urząd Miasta 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.317.2019.MF.2600 

(nr wewnętrzny MF091) z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2019 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 sierpnia 2019 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

852 85219 2010 UM Oława 3 730,00
Razem 3 730,00

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 25) przeznaczone są na 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. — Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z ww. decyzji Ministra Finansów 

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF091.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 sierpnia 2019 r.

FB-BP.3111.263.2019.MS
Urząd Miasta 
Polanica Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.317.2019.MF.2600 

(nr wewnętrzny MF091) z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2019 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

852 85219 2010 UM Polanica Zdrój 20,00
Razem 20,00

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 25) przeznaczone są na 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. — Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. — Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z ww. decyzji Ministra Finansów 

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF091.

EGO

¡ALU



FB-BP.3111.263.2019.MS
Urząd Miasta 
Szklarska Poręba

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.317.2019.MF.2600 

(nr wewnętrzny MF091) z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2019 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 sierpnia 2019 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

852 85219 2010 UM Szklarska Poręba 150,00
Razem 150,00

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 25) przeznaczone są na 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. -  Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z ww. decyzji Ministra Finansów 

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF091.



FB-BP.3111.263.2019.MS
Urząd Miasta 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.317.2019.MF.2600 

(nr wewnętrzny MF091) z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2019 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 sierpnia 2019 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

852 85219 2010 UM Świdnica 4 630,00
Razem 4 630,00

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 25) przeznaczone są na 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. -  Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z ww. decyzji Ministra Finansów 

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF091.



FB-BP.3111.263.2019.MS
Urząd Miasta 
Świebodzice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.317.2019.MF.2600 

(nr wewnętrzny MF091) z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2019 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 sierpnia 2019 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

852 85219 2010 UM Świebodzice 4 058,00
Razem 4 058,00

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 25) przeznaczone są na 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. -  Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z ww. decyzji Ministra Finansów 

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF091.



FB-BP.3111.263.2019.MS
Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.317.2019.MF.2600 

(nr wewnętrzny MF091) z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2019 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 sierpnia 2019 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

852 85219 2010 UM Wrocław 79 670,00
Razem 79 670,00

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 25) przeznaczone są na 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. — Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z ww. decyzji Ministra Finansów 

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF091.



FB-BP.3111.263.2019.MS
Urząd Miasta 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.317.2019.MF.2600 

(nr wewnętrzny MF091) z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 sierpnia 2019 r.

2019 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

852 85219 2010 UM Zgorzelec 1 568,00
Razem 1 568,00

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 25) przeznaczone są na 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. -  Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z ww. decyzji Ministra Finansów 

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF091.

Z up. WOJE?

ZASTĘP



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 sierpnia 2019 r.

FB-BP.3111.263.2019.MS
Urząd Miasta 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.317.2019.MF.2600 

(nr wewnętrzny MF091) z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2019 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

852 85219 2010 UM Złotoryja 1 410,00
Razem 1 410,00

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 25) przeznaczone są na 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. -  Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z ww. decyzji Ministra Finansów 

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF091.


