
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Miasta 
Bielawa

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UM Bielawa 405,00
Razem 405,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.

Z u p W 0 JE' ^ W ^ SKIEG0
Celina Marzena Ć&iedziak 

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżejfu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Miasta 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UM Bolesławiec 7 261,00
Razem 7 261,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.

Z up. WOJEVVOQY DOLNOŚLĄSKIEGO

Cel ina!-MwfćiU,fyz/edziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Buofetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Miasta 
Chojnów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF. 1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UM Chojnów 2 234,00
Razem 2 234,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.

2 up. WOJEWODY DOLNO&hASKIEGO

Celina ̂ i S $ , m / d z i a k
DYREKTOR WYI1ZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Miasta 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UM Dzierżoniów 2 943,00
Razem 2 943,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.

Z up. WOJEWODY DOLNy&ASKIEGO

Celinctm^mhijpfci/łdziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Buatetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Miasta 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF. 1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UM Głogów 8 587,00
Razem 8 587,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.

Z up. — — O

DYREKTOR WYlfelAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Miasta 
Jawor

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UM Jawor 27 840,00
Razem 27 840,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.

Z up. W O JE ^ D Y  D9LtyÓŚl)\SKIEGO

Celina Marzena"tfoiedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UM Jelenia Góra 5 074,00
Razem 5 074,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚMSKIEGO

C e lin a H M m M  ''A i/d zia k  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budzeiu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Miasta 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UM Kamienna Góra 3 100,00
Razem 3 100,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.

Z up. WOJEWODY DpLN^SlUSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Miasta 
Karpacz

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UM Karpacz 1 624,00
Razem 1 624,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po strome 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.

2 up. WOJEWODY [lOLNKii^LĄSKIEGO

Ce
DYREKTOR W W IA Ł U  

Finansów i Budfcefu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Miasta 
Kowary

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UM Kowary 1 015,00
Razem 1 015,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celi m tw S r ilW ^ iie d z ia k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UM Legnica 31 200,00
Razem 31 200,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.

Z up. WOJEWODY D O y^Ś LĄ S K IEG O

C e l M k d / m  J/ziedziak
DYREKTOR VWDZIAŁU

Finansów i BWiżeiu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Miasta 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UM Lubań 9 135,00
Razem 9 135,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Miasta 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UM Lubin 19 051,00
Razem 19 051,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.

Z up. WOJEWODY OOLNP^tASKIEGO

Celina N l ^ f f i m J z i a k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Miasta 
Nowa Ruda

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UM Nowa Ruda 68,00
Razem 68,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.

Z up. WOJEWODY DOl.NpSl^SKIEGO

Celinamiw&^kJdziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Miasta 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UM Oleśnica 20 240,00
Razem 20 240,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena ¡Miedziak
DYREKTOR WYD



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Miasta 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UM Oława 5 800,00
Razem 5 800,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Miasta 
Polanica Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UM Polanica Zdrój 40,00
Razem 40,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.

Z up. WOJI

nunr. arzena Użiedziak
DYREKTOR WY&jZIAŁU

Finansów i Bucfca

Celina



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Miasta 
Szklarska Poręba

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UM Szklarska Poręba 700,00
Razem 700,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Cel irhł ̂ lil̂ S M b J ied zia k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Miasta 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UM Świdnica 10 320,00
Razem 10 320,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Miasta 
Świebodzice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UM Świebodzice 6 721,00
Razem 6 721,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budże\i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UM Wałbrzych 30 000,00
Razem 30 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UM Wrocław 131 586,00
Razem 131 586,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Miasta 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UM Zgorzelec 3 136,00
Razem 3 136,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.

Z up. W OJEW aDYłJOLNOgUteKIEGO

r / . w m k / . .Celina M arzena uW cdziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Bierutów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Bierutów 6 800,00
Razem 6 800,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Bolków

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Bolków 701,00
Razem 701,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.

Z up. WOJEWODY DOIMtfSUSKIEGO

Ce l inai$M $(w ^/edziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i BudWiu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Brzeg Dolny 627,00
Razem 627,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Bystrzyca 
Kłodzka 203,00

Razem 203,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.

Z up. WOJEWODY DOLNK5§ U sK IE G O

r  /  i j.Celina M arzcnaW fiedziak.
DYREKTOR WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.M F.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Góra 1 015,00
Razem 1 015,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Gryfów Śląski 2 032,00
Razem 2 032,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Jaworzyna Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Jaworzyna Śląska 1 900,00
Razem 1 900,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Jelcz-Laskowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Jelcz-Laskowice 1 014,00
Razem 1 014,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Kąty Wrocławskie 2 232,00
Razem 2 232,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Leśna

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Leśna 406,00
Razem 406,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Lubawka 609,00
Razem 609,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Lubomierz 812,00
Razem 812,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Lwówek Śląski 3 329,00
Razem 3 329,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Mieroszów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Mieroszów 305,00
Razem 305,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.
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FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Międzybórz

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Międzybórz 1 480,00
Razem 1 480,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Milicz

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Milicz 6 637,00
Razem 6 637,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Mirsk

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Mirsk 1 624,00
Razem 1 624,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Polkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Polkowice 1 005,00
Razem 1 005,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



Wrocław, dnia 11 maja 2020 r. 

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie
■

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Prochowice 709,00
Razem 709,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Prusice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Prusice 1 117,00
Razem 1 117,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Radków

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Radków 466,00
Razem 466,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Siechnice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Siechnice 2 640,00
Razem 2 640,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Stronie Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Stronie Śląskie 105,00
Razem 105,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Strzegom

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Strzegom 818,00
Razem 818,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Strzelin 1 560,00
Razem 1 560,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Syców

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Syców 10 962,00
Razem 10 962,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF. 1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Środa Śląska 2 802,00
Razem 2 802,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Trzebnica 2 180,00
Razem 2 180,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Twardogóra 2 030,00
Razem 2 030,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Wiązów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Wiązów 3 106,00
Razem 3 106,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Wleń

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Wleń 12 319,00
Razem 12 319,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Wotów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Wołów 8 546,00
Razem 8 546,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Żarów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Żarów 2 658,00
Razem 2 658,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Żmigród 3 146,00
Razem 3 146,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

Urząd Gminy 
Borów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Borów 772,00
Razem 772,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.108.2020.MJ



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Gminy 
Chojnów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Chojnów 1 523,00
Razem 1 523,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Gminy 
Cieszków

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Cieszków 1 320,00
Razem 1 320,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Gminy 
Czernica

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Czernica 307,00
Razem 307,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

Urząd Gminy 
Długołęka

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Długołęka 12 869,00
Razem 12 869,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



Wrocław, dnia 11 maja 2020 r. 

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Gminy 
Dobromierz

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.M F.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Dobromierz 2 131,00
Razem 2 131,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI



Wrocław, dnia 11 maja 2020 r. 

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Gminy 
Dobroszyce

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Dobroszyce 5 102,00
Razem 5 102,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Gminy 
Domaniów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Domaniów 3 400,00
Razem 3 400,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ
'

Urząd Gminy 
Dziadowa Kłoda

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Dziadowa Kłoda 1 116,00
Razem 1 116,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Gminy 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Dzierżoniów 1 726,00
Razem 1 726,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Gminy 
Gaworzyce

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Gaworzyce 1 200,00
Razem 1 200,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Gminy 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Głogów 406,00
Razem 406,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

Urząd Gminy 
Gromadka

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Gromadka 2 395,00
Razem 2 395,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Gminy 
Janowice Wielkie

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Janowice Wielkie 15 000,00
Razem 15 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



Wrocław, dnia 11 maja 2020 r. 

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Gminy 
Jerzmanowa

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Jerzmanowa 245,00
Razem 245,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Gminy 
Jeżów Sudecki

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Jeżów Sudecki 1 421,00
Razem 1 421,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.M J

Urząd Gminy 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Kamienna Góra 1 773,00
Razem 1 773,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Gminy 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Kłodzko 2 639,00
Razem 2 639,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Gminy 
Kondratowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.M F.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Kondratowice 772,00
Razem 772,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Gminy 
Kostomłoty

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Kostomłoty 1 746,00
Razem 1 746,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Gminy 
Krośnice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Krośnice 5 560,00
Razem 5 560,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Gminy 
Krotoszyce

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Krotoszyce 2 862,00
Razem 2 862,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Gminy 
Kunice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Kunice 1 680,00
Razem 1 680,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Gminy 
Legnickie Pole

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Legnickie Pole 17 240,00
Razem 17 240,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Gminy 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Lubań 2 842,00
Razem 2 842,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Gminy 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Lubin 4 787,00
Razem 4 787,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Gminy 
Łagiewniki

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Łagiewniki 1 421,00
Razem 1 421,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Gminy 
Malczyce

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Malczyce 3 756,00
Razem 3 756,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Gminy 
Marcinowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Marcinowice 1 420,00
Razem 1 420,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Gminy 
Marciszów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Marciszów 248,00
Razem 248,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Gminy 
Męcinka

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.M F.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Męcinka 1 441,00
Razem 1 441,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maj a 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Gminy 
Mietków

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Mietków 1 058,00
Razem 1 058,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Gminy 
Miękinia

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Miękinia 5 540,00
Razem 5 540,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Gminy 
Miłkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.M F.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Miłkowice 4 263,00
Razem 4 263,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Gminy 
Mściwojów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Mściwojów 3 777,00
Razem 3 777,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Gminy 
Niechlów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Niechlów 609,00
Razem 609,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Gminy 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.M F.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Oleśnica 10 151,00
Razem 10 151,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.M J

Urząd Gminy 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF. 1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Oława 10 054,00
Razem 10 054,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Gminy 
Osiecznica

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.M F.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Osiecznica 787,00
Razem 787,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Gminy 
Paszowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Paszowice 4 506,00
Razem 4 506,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Gminy 
Platerówka

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Platerówka 1 929,00
Razem 1 929,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Gminy 
Podgórzyn

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Podgórzyn 3 431,00
Razem 3 431,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Gminy 
Ruja

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Ruja 1 910,00
Razem 1 910,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Gminy 
Siekierczyn

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Siekierczyn 1 624,00
Razem 1 624,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



FB-BP.3111.108.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

Urząd Gminy 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Świdnica 3 145,00
Razem 3 145,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Gminy 
Udanin

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Udanin 1 218,00
Razem 1 218,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Gminy 
Wądroże Wielkie

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.M F.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Wądroże Wielkie 5 908,00
Razem 5 908,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Gminy 
Wisznia Mala

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Wisznia Mała 609,00
Razem 609,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.108.2020.MJ

Urząd Gminy 
Żórawina

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 maja 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.124.2020.MF.1650 ( nr wewnętrzny MF058) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Żórawina 2 680,00
Razem 2 680,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest 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.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF058.


