
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 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 zmniejszenia

6 242,00
w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UM Duszniki Zdrój 6 242,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zmniejszenie dotacji celowych, pochodzących z rezerwy celowej (część 83, 

poz.25), dotyczy dofinansowania zadań własnych gminy, tj. organizowania i świadczenia 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 zmiana 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.
Z up. WOJEWOfcY DOliNGŚlj^KIEGOIŁ /

Celina Marzena Dmedziak 
DYREKTO R W YD2NAŁU 

Finansów i Budżet\



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 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

10 248,00
w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UM Bolesławiec 9 912,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

336,00

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. WOJEV^^^^^SL^SKIEGO

Celina Marzena Dziedzinie 
D YR EKT O R  WYDXIAŁU  

Budże



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 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
K wota zwiększenia

852 85228 2030 UMiG
Nowogrodziec

520,00
w tym:
usługi opiekuńcze

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
, , , • j  Z up. WOJEWODY DęLNOŚtySKIEGOprzelewu wskazać m.m. numer wewnętrzny decyzji -  MF048.

C elin a M a n ^trB fK d zia k  
D YREKTO R  WYDZIAŁU  

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 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.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 zmniejszenia

59 836,00
w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UM Dzierżoniów 59 836,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zmniejszenie dotacji celowych, pochodzących z rezerwy celowej (część 83, 

poz.25), dotyczy dofinansowania zadań własnych gminy, tj. organizowania i świadczenia 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 zmiana 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.
Z up. W O JEW D Y  DQLNOŚrj,SKIEGO

Celina M ar^fu r^ki/d ziak  
D YREKTO R  W YDZIAŁU  

Finansów i Budaeiu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 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 zmniejszenia

24 505,00
w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UM Kłodzko 24 505,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zmniejszenie dotacji celowych, pochodzących z rezerwy celowej (część 83, 

poz.25), dotyczy dofinansowania zadań własnych gminy, tj. organizowania i świadczenia 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 zmiana 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.

Z up. WOJDMDDY DpLNGgjUSKIEGO, imvina MarzeniCelina M arzenrrmfedzjak  
DYR EKT O R  WYUZIAŁU  

Finansów i Bucąetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 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 zm niejszenia

7 984,00
w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UM Kowary 7 984,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zmniejszenie dotacji celowych, pochodzących z rezerwy celowej (część 83, 

poz.25), dotyczy dofinansowania zadań własnych gminy, tj. organizowania i świadczenia 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 zmiana 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.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

( m i t r i i . L ,  ,

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 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, Ze zostały wprowadzone następujące zmiany:

________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

32 087,00
w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UM Oleśnica 32 087,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zmniejszenie dotacji celowych, pochodzących z rezerwy celowej (część 83, 

poz.25), dotyczy dofinansowania zadań własnych gminy, tj. organizowania i świadczenia 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 zmiana 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.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚl^SklEGO

r j. , >bm:kh /
Lelina Marzena DtiWliiak 

D YREKTO R WYDZI*
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 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 zmniejszenia

852 85228 2030 UM Świebodzice

14 170,00
w tym:
usługi opiekuńcze

14 170,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zmniejszenie dotacji celowych, pochodzących z rezerwy celowej (część 83, 

poz.25), dotyczy dofinansowania zadań własnych gminy, tj. organizowania i świadczenia 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 zmiana 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.

Z up. WOJEW ODY D O L H O ŚU ^ k iEG Omkd 7Celina Marzena ¡Jzmizlak 
D YREKTO R W YDZIAŁU  

Finansów i BudżeiiiS



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 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.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
K w o ta  zm n ie jszen ia

7 008,00
w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UMiG Brzeg Dolny 1 008,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zmniejszenie dotacji celowych, pochodzących z rezerwy celowej (część 83, 

poz.25), dotyczy dofinansowania zadań własnych gminy, tj. organizowania i świadczenia 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 zmiana 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 maja 2020 r.

FB-BP.3111.110.2020.MJ

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 zmniejszenia

2 031,00
w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UMiG Głuszyca 2 031,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zmniejszenie dotacji celowych, pochodzących z rezerwy celowej (część 83, 

poz.25), dotyczy dofinansowania zadań własnych gminy, tj. organizowania i świadczenia 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 zmiana 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.

Z up. W O JE V V ^ to .N O iQ sK IE G O

Celina Marzena LMedziak 
DYREKTO R  W YDZIAŁU  

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 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 zm niejszenia

2 000,00
w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UMiG Lubomierz 2 000,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zmniejszenie dotacji celowych, pochodzących z rezerwy celowej (część 83, 

poz.25), dotyczy dofinansowania zadań własnych gminy, tj. organizowania i świadczenia 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 zmiana 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.
Z up. WO£WOD\' ąOjrfflęĆLĄSKlEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 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 zm niejszenia

3 810,50
w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UMiG Przemków 3 810,50

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zmniejszenie dotacji celowych, pochodzących z rezerwy celowej (część 83, 

poz.25), dotyczy dofinansowania zadań własnych gminy, tj. organizowania i świadczenia 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 zmiana 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 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 zm niejszenia

10 651,00
w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UMiG Wleń 10 651,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zmniejszenie dotacji celowych, pochodzących z rezerwy celowej (część 83, 

poz.25), dotyczy dofinansowania zadań własnych gminy, tj. organizowania i świadczenia 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 zmiana 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.

Z up. VV0 J E \^ D Y 'D q .M O Ś 0 |SKIE6 O

Celina M arzenaDnedziak 
D YREKTO R  W YDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 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 zmniejszenia

6 882,00
w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UMiG Wołów 6 882,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zmniejszenie dotacji celowych, pochodzących z rezerwy celowej (część 83, 

poz.25), dotyczy dofinansowania zadań własnych gminy, tj. organizowania i świadczenia usług 

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

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

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

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 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
K wota zm niejszenia

2 530,80
w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UG Dobroszyce 0,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

2 530,80

Powyższe zmniejszenie dotacji celowych, pochodzących z rezerwy celowej (część 83, 

poz.25), dotyczy dofinansowania zadań własnych gminy, tj. organizowania i świadczenia 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 zmiana 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.
Z up. WOJEWODY D O Lr^Ą SK IC G O



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 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.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 zmniejszenia

4 300,00
w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UG Dzierżoniów 4 300,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zmniejszenie dotacji celowych, pochodzących z rezerwy celowej (część 83, 

poz.25), dotyczy dofinansowania zadań własnych gminy, tj. organizowania i świadczenia 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 zmiana 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.
Z up. WO.JEWQDY.DOLNO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 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
K wota zmniejszenia

14 450,00
w tym:

852 85228
usługi opiekuńcze

2030 UG Gromadka 14 450,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zmniejszenie dotacji celowych, pochodzących z rezerwy celowej (część 83, 

poz.25), dotyczy dofinansowania zadań własnych gminy, tj. organizowania i świadczenia 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 zmiana 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.
Z up. W O J E ^ D Y  DQLN0Śfr\SKIEGO

Celina M atxmin^i.fedziak 
D YREKTO R  W Y51ZIAŁU  
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 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 zmniejszenia

1 744,00
w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UG Lewin Kłodzki 1 744,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zmniejszenie dotacji celowych, pochodzących z rezerwy celowej (część 83, 

poz.25), dotyczy dofinansowania zadań własnych gminy, tj. organizowania i świadczenia 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 zmiana 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 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 zmniejszenia

12 810,00
w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UG Miłkowice 12 810,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zmniejszenie dotacji celowych, pochodzących z rezerwy celowej (część 83, 

poz.25), dotyczy dofinansowania zadań własnych gminy, tj. organizowania i świadczenia 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 zmiana 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.
z  up. „ d v m l ,J a s k ie g o

Celina Marzeiurl&fedzicik 
D YR EKT O R  W YDZIAŁU  

Finansów i 8 ud2tetu


