
FB-BP.3111.263.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Bierutów

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

I

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 sierpnia 2019 r.

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Bierutów 2 850,00
Razem 2 850,00

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 i Gminy 
Brzeg Dolny

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)

V

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 sierpnia 2019 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Brzeg Dolny 300,00
Razem 300,00

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 i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

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 UMiG Bystrzyca Kłodzka 151,00
Razem 151,00

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 i Gminy 
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:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 sierpnia 2019 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Góra 507,00
Razem 507,00

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 i Gminy 
Gryfów Śląski

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 UMiG Gryfów Śląski 1 012,00
Razem 1 012,00

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 i Gminy 
Jaworzyna Śląska

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 UMiG Jaworzyna Śląska 557,00
Razem 557,00

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.
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FB-BP.3111.263.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Jelcz-Laskowice

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 UMiG Jelcz-Laskowice 455,00
Razem 455,00

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 i Gminy 
Kąty Wrocławskie

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 UMiG Kąty Wrocławskie 1 421,00
Razem 1 421,00

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 i Gminy 
Leśna

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 UMiG Leśna 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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 sierpnia 2019 r.

FB-BP.3111.263.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka

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 UMiG Lubawka 304,00
Razem 304,00

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 strome dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z ww. decyzji Ministra Finansów 

należy w  tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF091.
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FB-BP.3111.263.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

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 UMiG Lubomierz 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 sierpnia 2019 r.

FB-BP.3111.263.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

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 UMiG Lwówek Śląski 1 666,00
Razem 1 666,00

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 i Gminy 
Międzybórz

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 UMiG Międzybórz 160,00
Razem 160,00

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 przelewa wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF091.



FB-BP.3111.263.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Milicz

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 UMiG Milicz 3 177,00
Razem 3 177,00

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 i Gminy 
Mirsk

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.

fw złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Mirsk 407,00
Razem 407,00

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 i Gminy 
Oborniki Śląskie

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, Ze 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 UMiG Oborniki Śląskie 1 218,00
Razem 1 218,00

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 i Gminy 
Polkowice

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 UMiG Polkowice 503,00
Razem 503,00

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 i Gminy 
Prusice

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 UMiG Prusice 812,00
Razem 812,00

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.
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FB-BP.3111.263.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Siechnice

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 UMiG Siechnice 3 782,00
Razem 3 782,00

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 i Gminy 
Stronie Śląskie

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:

5

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 sierpnia 2019 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Stronie Śląskie 45,00
Razem 45,00

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.
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FB-BP.3111.263.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Strzegom

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 UMiG Strzegom 400,00
Razem 400,00

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 i Gminy 
Strzelin

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
zmniejszenia

852 85219 2010 UMiG Strzelin 290,00
Razem 290,00

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

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 sierpnia 2019 r.

FB-BP.3111.263.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Syców

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 UMiG Syców 3 251,00
Razem 3 251,00

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.
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FB-BP.3111.263.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

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 UMiG Trzebnica 1 090,00
Razem 1 090,00

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 i Gminy 
Twardogóra

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 UMiG Twardogóra 730,00
Razem 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 i Gminy 
Wiązów

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 UMiG Wiązów 1 917,00
Razem 1 917,00

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 i Gminy 
Wleń

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 UMiG Wleń 7 490,00
Razem 7 490,00

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 i Gminy 
Wołów

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
zmniejszenia

852 85219 2010 UMiG Wołów 1 035,00
Razem 1 035,00

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

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 sierpnia 2019 r.

FB-BP.3111.263.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Złoty Stok

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 UMiG Złoty Stok 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.
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