
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.110.2020.MJ

Urząd Miasta 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.121.2020.MF.1563 ( nr wewnętrzny MF048) 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 85228 2030 UM Bolesławiec

203 091,00
w tym:
usługi opiekuńcze

163 107,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

39 984,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 -  MF048. z  up WOJEW/OĘY DOLNÔ I ASKIEGO

Celina Marzena Dtfedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżet^



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.110.2020.MJ

Urząd Miasta 
Duszniki Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.121.2020.MF.1563 ( nr wewnętrzny MF048) 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 85228 2030 UM Duszniki Zdrój

18 650,00
w tym:
usługi opiekuńcze

18 650,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 -  MF048.
Celina Marzena [Miedziak

DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.110.2020.MJ

Urząd Miasta 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.121.2020.MF.1563 ( nr wewnętrzny MF048) 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 85228 2030 UM Dzierżoniów

119 672,00
w tym:
usługi opiekuńcze

119 672,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 -  MF048. V

CelincNmii^Mi^i/dziak



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.110.2020.MJ

Urząd Miasta 
Jedlina Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.121.2020.MF.1563 ( nr wewnętrzny MF048) 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 85228 2030 UM Jedlina Zdrój

31 790,00
w tym:
usługi opiekuńcze

31 790,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 -  MF048. 111 '-'pWODY OOLMDfiĄSKIEGO

C elma M arzenaptiedziak  
d y r e k t o r  w y d z ia łu

Finansów i Bucftetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.110.2020.MJ

Urząd Miasta 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.121.2020.MF.1563 ( nr wewnętrzny MF048) 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 85228 2030 UM Kamienna 
Góra

16 950,00
w tym:
usługi opiekuńcze

16 950,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 -  MF048. Z up. WOJE WQIJY. DOI . . KIEGO

Celina S ^ r S n f f ^ im z ia k  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżątu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.110.2020.MJ

Urząd Miasta 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.121.2020.MF.1563 ( nr wewnętrzny MF048) 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 85228 2030 UM Kłodzko

31 247,00
w tym:
usługi opiekuńcze

31 247,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 -  MF048. z  up. WOJEWC^^Lfdo^U A^IEGO

Celina Marzena D z ^ h ia k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu]



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.110.2020.MJ

Urząd Miasta 
Kowary

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.121.2020.MF.1563 ( nr wewnętrzny MF048) 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 85228 2030 UM Kowary

44 186,00
w tym:
usługi opiekuńcze

44 186,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 -  MF048. - UP' WvjJE\̂ l.)Y'D{j;.NOifLASKIEGO

Celina Marzena LMedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.110.2020.MJ

Urząd Miasta 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.121.2020.MF.1563 ( nr wewnętrzny MF048) 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 85228 2030 UM Oleśnica

129 489,00
w tym:
usługi opiekuńcze

129 489,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 realizacj i 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 -  MF048. z  up W0JEWQDY>D0jLNQŚ'CASKIEG0



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.110.2020.MJ

Urząd Miasta 
Pieszyce

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.121.2020.MF.1563 ( nr wewnętrzny MF048) 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 85228 2030 UM Pieszyce

36 610,00
w tym:
usługi opiekuńcze

36 610,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 -  MF048. z UP- >• ' ‘ V°'s1lG "

DYREKTO R  W YDZIAŁU 
Finansów i Budaetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.110.2020.MJ

Urząd Miasta 
Świebodzice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.121.2020.MF.1563 ( nr wewnętrzny MF048) 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 85228 2030 UM Świebodzice

39 240,00
w tym:
usługi opiekuńcze

39 240,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 -  MF048. Z up. WOJEWODYdOpiO&fĄsKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.110.2020.MJ

Urząd Miasta 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.121.2020.MF.1563 ( nr wewnętrzny MF048) 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 85228 2030 UM Złotoryja

81 772,00
w tym:
usługi opiekuńcze

81 772,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 -  MF048. Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

r rCenna Marzena Wifedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i BudzStiu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.110.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.121.2020.MF.1563 ( nr wewnętrzny MF048) 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 85228 2030 UMiG Bogatynia

39 520,00
w tym:
usługi opiekuńcze

39 520,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 -  MF048. z up W0JEVy<  ̂JDOĵ NCM̂ KIEGO

Celina Marzena Dnedziak
DYREKTOR WYD21AŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.110.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.121.2020.M F.1563 ( nr wewnętrzny MF048) 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 85228 2030 UMiG Brzeg Dolny

19 008,00
w tym:
usługi opiekuńcze

19 008,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 -  MF048. i  up WOJEWapY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena urfm ziak
DYREKTOR WYDE1AŁU

Finansów i Budżtku



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.110.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.121.2020.MF.1563 ( nr wewnętrzny MF048) 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 85228 2030 UMiG Chocianów

41 654,00
w tym:
usługi opiekuńcze

41 654,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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
. , . „ A/rr,n ^0 Zup. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGOprzelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF048.

Celina



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.110.2020.M J

Urząd Miasta i Gminy 
Głuszyca

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.121.2020.MF.1563 ( nr wewnętrzny MF048) 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 85228 2030 UMiG Głuszyca

32 364,00
w tym:
usługi opiekuńcze

32 364,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 -  MF048. 7  Up WOJEWODY JjOLNQ!?L^K1EGO

’  M l M j h  /
Celina Marzena Dnedziak 

DYREKTOR WYD2J|AŁU 
Finansów i BudżetLi



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.110.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.121.2020.MF.1563 ( nr wewnętrzny MF048) 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 85228 2030 UMiG Góra

61 110,00
w tym:
usługi opiekuńcze

61 110,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 -  MF048. Z up. WOJEWOpY D O LN O ŚJ^K IEG O



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.110.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.121.2020.MF.1563 ( nr wewnętrzny MF048) 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 85228 2030 UMiG Lubomierz

12 000,00
w tym:
usługi opiekuńcze

12 000,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 -  MF048. Z up. WOJEWu^Y \a)\.H(>

Celina k
DYREKTOR W YDZIAŁU 

Finansów i Budżem



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.110.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Nowogrodziec

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.121.2020.MF.1563 ( nr wewnętrzny MF048) 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 85228 2030 UMiG
Nowogrodziec

18 720,00
w tym:
usługi opiekuńcze

18 720,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 -  MF048. 7 up VV0JEW&DY'DQ1 NOWIŃSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.110.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Polkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.121.2020.MF.1563 ( nr wewnętrzny MF048) 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 85228 2030 UMiG Polkowice

24 288,00
w tym:
usługi opiekuńcze

0,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

24 288,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 -  MF048. Z up. WOJEWODY DOLIJp6iy\SKIEGO



Wrocław, dnia 11 maja 2020 r. 

FB-BP.3111.110.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Przemków

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.121.2020.MF.1563 ( nr wewnętrzny MF048) 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 85228 2030 UMiG Przemków

31123,00
w tym:
usługi opiekuńcze

31 123,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 -  MF048.
Celina 

DYREKTOR  WY 
Finansów i B

/

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.110.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.121.2020.MF.1563 ( nr wewnętrzny MF048) 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 85228 2030 UMiG Strzelin

237 184,00
w tym:
usługi opiekuńcze

237 184,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 -  MF048. ' UP-

Celina Marzena ~
DYREKTOR WY

Finansów i Budźelu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.110.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.121.2020.MF.1563 ( nr wewnętrzny MF048) 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 85228 2030 UMiG Środa Śląska

19 421,00
w tym:
usługi opiekuńcze

19 421,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 -  MF048. y_ Up VVCJEVY3H/ DCI rpś^j<ICGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.110.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Wąsosz

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.121.2020.MF.1563 ( nr wewnętrzny MF048) 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 85228 2030 UMiG Wąsosz

6 384,00
w tym:
usługi opiekuńcze

6 384,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 -  MF048. z up. WCJ^ApDy D 7  ' ! 0 £ v \ S u ! [ i '



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.110.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Wleń

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.121.2020.MF.1563 ( nr wewnętrzny MF048) 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 85228 2030 UMiG Wleń

19 651,00
w tym:
usługi opiekuńcze

19 651,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 -  MF048. v ir  v -  r r ;'j ' ' '/ i  /yjKlEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.110.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.121.2020.MF.1563 ( nr wewnętrzny MF048) 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 85228 2030 UMiG Wołów

31 882,00
w tym:
usługi opiekuńcze

31 882,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 -  MF048. A  ' Xl
Celina



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.110.2020.MJ

Urząd Gminy 
Długołęka

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.121.2020.MF.1563 ( nr wewnętrzny MF048) 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 85228 2030 UG Długołęka

6 166,00
w tym:
usługi opiekuńcze

0,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

6 166,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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
TO DY DOLNOŚLĄSKIEGO2 yj. \J

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF048.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.110.2020.MJ

Urząd Gminy 
Dobroszyce

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.121.2020.MF.1563 ( nr wewnętrzny MF048) 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 85228 2030 UG Dobroszyce

8 436,00
w tym:
usługi opiekuńcze

0,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

8 436,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 -  MF048. Z up. W0J2i',V;;CY DG'.;7V/y:7cGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.110.2020.MJ

Urząd Gminy 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.121.2020.M F.1563 ( nr wewnętrzny MF048) 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 85228 2030 UG Dzierżoniów

7 800,00
w tym:
usługi opiekuńcze

7 800,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 -  MF048. 7- UP- V '• '•/' ^ .7"’.;L00

Celina M c r z M u ^ d z ia k



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.110.2020.MJ

Urząd Gminy 
Gromadka

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.121.2020.MF.1563 ( nr wewnętrzny MF048) 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 85228 2030 UG Gromadka

43 750,00
w tym:
usługi opiekuńcze

43 750,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 -  MF048. Z up. \iV3J2\X. V r :i2GO

r  r  m m u , . .Cc. . . :: m cziak
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.110.2020.MJ

Urząd Gminy 
Jerzmanowa

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.121.2020.MF.1563 ( nr wewnętrzny MF048) 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 85228 2030 UG Jerzmanowa

5 352,00
w tym:
usługi opiekuńcze

5 352,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 -  MF048. z  up. WOJ':'.'’/

Celina Marzena



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.110.2020.MJ

Urząd Gminy 
Jeżów Sudecki

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.121.2020.MF.1563 ( nr wewnętrzny MF048) 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 85228 2030 UG Jeżów Sudecki

4 335,00
w tym:
usługi opiekuńcze

4 335,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 -  MF048. ? up yy- - r - ^ y  p -;1;



Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.110.2020.MJ

Urząd Gminy 
Lewin Kłodzki

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.121.2020.MF.1563 ( nr wewnętrzny MF048) 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 85228 2030 UG Lewin Kłodzki

6 132,00
w tym:
usługi opiekuńcze

6 132,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 -  MF048. z up. CG!.'!^SlĄę:''EGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.110.2020.MJ

Urząd Gminy 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.121.2020.MF.1563 ( nr wewnętrzny MF048) 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 85228 2030 UG Lubin

36 192,00
w tym:
usługi opiekuńcze

36 192,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 -  MF048. 7- UP- C
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.110.2020.M J

Urząd Gminy 
Łagiewniki

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.121.2020.MF.1563 ( nr wewnętrzny MF048) 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 85228 2030 UG Łagiewniki

4 500,00
w tym:
usługi opiekuńcze

4 500,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 -  MF048.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.110.2020.MJ

Urząd Gminy 
Miłkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.121.2020.MF.1563 ( nr wewnętrzny MF048) 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 85228 2030 UG Miłkowice

42 810,00
w tym:
usługi opiekuńcze

42 810,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 -  MF048.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.110.2020.MJ

Urząd Gminy 
Mściwojów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.121.2020.MF.1563 ( nr wewnętrzny MF048) 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 85228 2030 UG Mściwojów

35 640,00
w tym:
usługi opiekuńcze

35 640,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 -  MF048. Z up. 170^-j,_: -,y L



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

FB-BP.3111.110.2020.MJ

Urząd Gminy 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.121.2020.MF.1563 ( nr wewnętrzny MF048) 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 85228 2030 UG Oława

271 615,00
w tym:
usługi opiekuńcze

271 615,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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
,  .  ~y  \  ' O  i r “ \  r > "y  J " > \ /  P '¡ '" 't  * 4- 1

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF048.
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Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.

Urząd Gminy 
Radwanice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.121.2020.MF.1563 ( nr wewnętrzny MF048) 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 85228 2030 UG Radwanice

5 121,00
w tym:
usługi opiekuńcze

5 121,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 -  MF048.
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