
FB-BP.3111.93.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 kwietnia 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.89.2020.MF.1369 

( nr wewnętrzny -  MF040) z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w  złotych)

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Starostwo
Powiatowe

Głogów
852 85202 2130 28 634,00

Razem 28 634,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatów, 

z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie działalności bieżącej 

domów pomocy społecznej, w tym dom pomocy społecznej Głogów kwota 28 634,00 zł. 

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 -  MF040.

Z up. WOJEWODY DOÓ^LĄSKIEGO

Celir, ifzennV ziedziak
DYREKTOR W YDZIAŁU  

Finansów ¡Budżetu



FB-BP.3111.93.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 kwietnia 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.89.2020.MF.1369 

( nr wewnętrzny -  MF040) z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Starostwo
Powiatowe

Góra
852 85202 2130 29 866,00

Razem 29 866,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatów, 

z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie działalności bieżącej 

domów pomocy społecznej, w tym dom pomocy społecznej Wroniniec kwota 29 866,00 zł. 

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 -  MF040.

Z up. VVOJEVm
Celina Marzena

iOSLĄSKIEGO

Dziedziak 
DYREKTOR W tD Z IA Ł U  

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.93.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 kwietnia 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.89.2020.MF.1369 

( nr wewnętrzny -  MF040) z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Starostwo 
Powiatowe 

Jelenia Góra
852 85202 2130 112 855,00

Razem 112 855,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatów,

z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie działalności bieżącej

domów pomocy społecznej, w tym dom pomocy społecznej:

Kowary kwota 1 878,00 zł
Sosnówka kwota 5 827,00 zł
Janowice Wielkie kwota 50 247,00 zł
Miłków kwota 54 903,00 zł

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 deeyzji -  MF040. up w ) E / to m  p o l e s k i e g o



FB-BP.3111.93.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 kwietnia 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.89.2020.MF.1369 

( nr wewnętrzny -  MF040) z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Starostwo
Powiatowe
Kamienna

Góra

852 85202 2130 56 329,00

Razem 56 329,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatów, 

z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie działalności bieżącej 

domów pomocy społecznej, w tym dom pomocy społecznej Szarocin kwota 56 329,00 zł. 

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 -  MF040.



FB-BP.3111.93.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 23 kwietnia 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.89.2020.MF.1369 

( nr wewnętrzny -  MF040) z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Starostwo
Powiatowe

Kłodzko
852 85202 2130 93 209,00

Razem 93 209,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatów, 

z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie działalności bieżącej 

domów pomocy społecznej, w tym dom pomocy społecznej:

Bystrzyca Kłodzka kwota 20 731,00 zł

Nowa Ruda kwota 34 613,00 zł

Szczytna kwota 22 279,00 zł

Jugów kwota 15 586,00 zł

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 -  MF040. z  up. W OJEWODY DOLf)ł6 ńL.ĄSKIEGO

{iedziak 
3ZIAŁU  

Finansów i udżelu



FB-BP.3111.93.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 kwietnia 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.89.2020.M F.1369 

( nr wewnętrzny -  MF040) z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Starostwo
Powiatowe

Legnica
852 85202 2130 21 974,00

Razem 21 974,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatów, 

z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie działalności bieżącej 

domów pomocy społecznej, w tym dom pomocy społecznej "Prząśnik" w Brenniku kwota 

21 974,00 zł.

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 -  MF040.

Z up. WOJjEWOpY^O^NOjSLĄSKIEGO

Cel i^uHfrk^rW^Dziedziak 
DYREKTOR W YDZIAŁU  

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.93.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 kwietnia 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.89.2020.MF.1369 

( nr wewnętrzny -  MF040) z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Starostwo
Powiatowe

Lwówek
Śląski

852 85202 2130 8 867,00

Razem 8 867,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatów, 

z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie działalności bieżącej 

domów pomocy społecznej, w tym dom pomocy społecznej Mirsk kwota 8 867,00 zł. 

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 -  MF040. ,  Al
v 3 3 J Z up. WOJEWODY DOLM0ŚLĄSKiEGO

C d i n M i a r M  Dziedziak 
d y ^ ^ ć M ^ z i a ł i i  

Finansów i liudżetu



FB-BP.3111.93.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 kwietnia 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.89.2020.MF.1369 

( nr wewnętrzny -  MF040) z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Starostwo
Powiatowe

Oława
852 85202 2130 3 288,00

Razem 3 288,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatów, 

z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie działalności bieżącej 

domów pomocy społecznej, w tym dom pomocy społecznej Oława kwota 3 288,00 zł.

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 -  MF040.

Z up. WOJEWODY D O IJ M Ą S K IE G O

Celincl €m’d  z ia k
DYR E^TO  «W Y D Z IA Ł U  

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.93.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 kwietnia 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.89.2020.M F.1369 

( nr wewnętrzny — MF040) z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Starostwo
Powiatowe
Świdnica

852 85202 2130 98 188,00

Razem 98 188,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatów, 

z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie działalności bieżącej 

domów pomocy społecznej, w tym dom pomocy społecznej Jaskulin kwota 98 188,00 zł. 

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 -  MF040.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celi/i ij^h jljLW .iedziak  
DYREKT OR jSVYDZIAŁU 

Finansów ( Budżetu



FB-BP.3111.93.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 kwietnia 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.89.2020.MF.1369 

( nr wewnętrzny -  MF040) z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Starostwo 
Powiatowe 

Ząbkowice Śląskie
852 85202 2130 7 797,00

Razem 7 797,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatów,

z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie działalności bieżącej

domów pomocy społecznej, w tym dom pomocy społecznej:

Henryków kwota 902,00 zł 
Ząbkowice kwota 6 895,00 zł

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 -  MF040. ~
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celin c d ziak
d y ^ ic t o r Ia/y d z ia ł u

Firiansówi Budżetu



FB-BP.3111.93.2020.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 kwietnia 2020 r.

Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.89.2020.MF.1369 

( nr wewnętrzny -  MF040) z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

MNPP
Legnica 852 85202 2130 139 372,00

Razem 139 372,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatów, 

z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie działalności bieżącej 

domów pomocy społecznej, w tym dom pomocy społecznej Grabskiego 11 kwota 139 372,00 zł. 

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 -  MF040.

Z up. WO JE WDDYT) ¡U AS KI EG O

Celina M arzeni Dziedziak 
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Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.89.2020.MF.1369 

( nr wewnętrzny -  MF040) z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 kwietnia 2020 r.

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

mnpp
Wrocław 852 85202 2130 323 609,00

Razem 323 609,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatów, 

z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie działalności bieżącej 

domów pomocy społecznej, w tym dom pomocy społecznej:

Karmelkowa 25/27 kwota 

Rędzińska 66/68 kwota 

Mączna 3 

Kaletnicza 8 

Okulickiego 2 

Jutrosińska 29

kwota

kwota

kwota

kwota

122 623,00 zł

62 807,00 zł

2 084,00 zł

117 240,00 zł

992,00 zł 

17 863,00 zł

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 -  MF040. z up WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celiną 
DYF 

Finansów i
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