
FB-BP.3111.187.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 czerwca 2020 r.

Powiat Bolesławiecki

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.58.2020.MF.2198 

( nr wewnętrzny -  MF83) z dnia 19 czerwca 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

Powiat
Bolesławiecki 853 85321 2110 31 938,00

Razem 31 938,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla powiatów, pochodzące z rezerwy celowej 

(poz. 38), przeznaczone jest na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania

0 niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej

1 społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem 

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

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 -  MF083.
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FB-BP.3111.187.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 czerwca 2020 r.

Powiat Dzierżoniowski

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.58.2020.MF.2198 

( nr wewnętrzny -  MF83) z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat
Dzierżoniowski 853 85321 2110 285 043,00

Razem 285 043,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla powiatów, pochodzące z rezerwy celowej 

(poz. 38), przeznaczone jest na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania

0 niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej

1 społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem 

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

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 -  MF083.

Z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

u £ M ,Celiri&fflafżenh Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Butiżetu



FB-BP.3111.187.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 czerwca 2020 r.

Powiat Głogowski

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.58.2020.MF.2198 

( nr wewnętrzny -  MF83) z dnia 19 czerwca 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

Powiat
Głogowski 853 85321 2110 153 938,00

Razem 153 938,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla powiatów, pochodzące z rezerwy celowej 

(poz. 38), przeznaczone jest na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania

0 niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej

1 społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem 

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

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 -  MF083.
L up. WOJEWODY DOLN



FB-BP.3111.187.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 czerwca 2020 r.

Powiat Górowski

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.58.2020.MF.2198 

( nr wewnętrzny -  MF83) z dnia 19 czerwca 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

Powiat
Górowski 853 85321 2110 150 654,00

Razem 150 654,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla powiatów, pochodzące z rezerwy celowej 

(poz. 38), przeznaczone jest na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania

0 niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej

1 społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem 

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

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 -  MF083.

Z up. WOJEWl
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FB-BP.3111.187.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 czerwca 2020 r.

Powiat Kamiennogórski

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.58.2020.MF.2198 

( nr wewnętrzny -  MF83) z dnia 19 czerwca 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

Powiat
Kamiennogórski 853 85321 2110 66 859,00

Razem 66 859,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla powiatów, pochodzące z rezerwy celowej 

(poz. 38), przeznaczone jest na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania

0 niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej

1 społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem 

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

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 -  MF083. f
Z up. WOJEWODY D O L IŃ S K IE G O

Celino W k m M ) z iedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU
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FB-BP.3111.187.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 czerwca 2020 r.

Powiat Kłodzki

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.58.2020.MF.2198 

( nr wewnętrzny -  MF83) z dnia 19 czerwca 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

Powiat Kłodzki 853 85321 2110 67 308,00

Razem 67 308,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla powiatów, pochodzące z rezerwy celowej 

(poz. 38), przeznaczone jest na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania

0 niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej

1 społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem 

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

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 -  MF083.
Z up. WOJEWffiDY POLW 3KIEGO
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FB-BP.3111.187.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 czerwca 2020 r.

Powiat Legnicki

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.58.2020.MF.2198 

( nr wewnętrzny -  MF83) z dnia 19 czerwca 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

Powiat
Legnicki 853 85321 2110 226 923,00

Razem 226 923,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla powiatów, pochodzące z rezerwy celowej 

(poz. 38), przeznaczone jest na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania

0 niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej

1 społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem 

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

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 -  MF083.
Z up. WOJEWODY DOL. )ł6ślAsKIEGOfj i /
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FB-BP.3111.187.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 czerwca 2020 r.

Powiat Lubański

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.58.2020.MF.2198 

( nr wewnętrzny -  MF83) z dnia 19 czerwca 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

Powiat
Lubański 853 85321 2110 94 029,00

Razem 94 029,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla powiatów, pochodzące z rezerwy celowej 

(poz. 38), przeznaczone jest na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania

0 niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej

1 społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełno sprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem 

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

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 -  MF083. /~ \
Z up. WOJEWODY DOLn/ ś LABKIEGO
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FB-BP.3111.187.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 czerwca 2020 r.

Powiat Lubiński

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.58.2020.MF.2198 

( nr wewnętrzny -  MF83) z dnia 19 czerwca 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

Powiat
Lubiński 853 85321 2110 271 360,00

Razem 271 360,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla powiatów, pochodzące z rezerwy celowej 

(poz. 38), przeznaczone jest na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania

0 niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej

1 społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem 

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

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 -  MF083.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

\ c /  * I

Finansów iksudżetu



FB-BP.3111.187.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 czerwca 2020 r.

Powiat Lwówecki

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.58.2020.MF.2198 

( nr wewnętrzny -  MF83) z dnia 19 czerwca 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

Powiat
Lwówecki 853 85321 2110 84 769,00

Razem 84 769,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla powiatów, pochodzące z rezerwy celowej 

(poz. 38), przeznaczone jest na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania

0 niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej

1 społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem 

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

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 -  MF083.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

\

Celina iuk
DYREKTOR ’VWDZIAtU

Finansów i [ tudżetu



FB-BP.3111.187.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 czerwca 2020 r.

Powiat Milicki

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.58.2020.MF.2198 

( nr wewnętrzny -  MF83) z dnia 19 czerwca 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

Powiat Milicki 853 85321 2110 125 769,00

Razem 125 769,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla powiatów, pochodzące z rezerwy celowej 

(poz. 38), przeznaczone jest na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania

0 niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej

1 społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem 

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

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 -  MF083.

Z up. WOJEWODY D£)^OŚl/ĄSKIEGO

Celiru( fyjedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Biidżetu



FB-BP.3111.187.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 czerwca 2020 r.

Powiat Oleśnicki

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.58.2020.MF.2198 

( nr wewnętrzny -  MF83) z dnia 19 czerwca 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

Powiat
Oleśnicki 853 85321 2110 31 154,00

Razem 31 154,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla powiatów, pochodzące z rezerwy celowej 

(poz. 38), przeznaczone jest na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania

0 niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej

1 społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem 

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

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 -  MF083.
Z up. WOJEWODY DOLN KIEGO

Celina  / r  ’ y
DYREKTOR WYt iZIAŁU

Finansów i Buc ż



FB-BP.3111.187.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 czerwca 2020 r.

Powiat Oławski

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.58.2020.MF.2198 

( nr wewnętrzny -  MF83) z dnia 19 czerwca 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

Powiat
Oławski 853 85321 2110 128 769,00

Razem 128 769,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla powiatów, pochodzące z rezerwy celowej 

(poz. 38), przeznaczone jest na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania

0 niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej

1 społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem 

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

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 -  MF083.
Z up. WOJEWODYDOJflfiOŚLASKIEGO

Celina  / i i iwźzna u ziedziak
DYREKTOR W  'DZIAŁU

Finansów i Bi dżetu



FB-BP.3111.187.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 czerwca 2020 r.

Powiat Polkowicki

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.58.2020.MF.2198 

( nr wewnętrzny -  MF83) z dnia 19 czerwca 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

Powiat
Polkowicki 853 85321 2110 136 244,00

Razem 136 244,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla powiatów, pochodzące z rezerwy celowej 

(poz. 38), przeznaczone jest na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania

0 niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej

1 społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem 

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

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 -  MF083.

2 up. WOJBA/Opy Dc A |O śLą SKIEGO

^  i■ (I mO u i)w i[y
^ elin u m sZ ciu  Dziedziak

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i !; udżstu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.187.2020.MJ

Wrocław, dnia 26 czerwca 2020 r.

Powiat Strzeliński

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.58.2020.MF.2198 

( nr wewnętrzny -  MF83) z dnia 19 czerwca 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

Powiat
Strzeliński 853 85321 2110 71 504,00

Razem 71 504,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla powiatów, pochodzące z rezerwy celowej 

(poz. 38), przeznaczone jest na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania

0 niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej

1 społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem 

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

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 -  MF083.

Z up. WOJEM/ODY

'icirzen

„ĄSKIEGO

DziedziakCelir,
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FB-BP.3111.187.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 czerwca 2020 r.

Powiat Średzki

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.58.2020.MF.2198 

( nr wewnętrzny -  MF83) z dnia 19 czerwca 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

Powiat Średzki 853 85321 2110 90 769,00

Razem 90 769,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla powiatów, pochodzące z rezerwy celowej 

(poz. 38), przeznaczone jest na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania

0 niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej

1 społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem 

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

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 -  MF083.



FB-BP.3111.187.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 czerwca 2020 r.

Powiat Świdnicki

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.58.2020.MF.2198 

( nr wewnętrzny -  MF83) z dnia 19 czerwca 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

Powiat
Świdnicki 853 85321 2110 172 225,00

Razem 172 225,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla powiatów, pochodzące z rezerwy celowej 

(poz. 38), przeznaczone jest na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania

0 niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej

1 społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem 

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

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 -  MF083. _
Z up. WOJEWODYpO LhKxl.isK !EG O

Cehm  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.187.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 czerwca 2020 r.

Powiat Trzebnicki

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.58.2020.MF.2198 

( nr wewnętrzny -  MF83) z dnia 19 czerwca 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

Powiat
Trzebnicki 853 85321 2110 106 069,00

Razem 106 069,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla powiatów, pochodzące z rezerwy celowej 

(poz. 38), przeznaczone jest na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania

0 niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej

1 społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem 

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

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 -  MF083.
Z up. WOJEWODY D O M iośU sK IE G O

Celin,
DY r

Finansów i E udźeiu
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EKTOR WYDZIAŁU



FB-BP.3111.187.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 czerwca 2020 r.

Powiat Wołowski

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.58.2020.MF.2198 

( nr wewnętrzny -  MF83) z dnia 19 czerwca 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

Powiat
Wołowski 853 85321 2110 71 157,00

Razem 71 157,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla powiatów, pochodzące z rezerwy celowej 

(poz. 38), przeznaczone jest na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania

0 niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej

1 społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem 

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

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 -  MF083. r \
Z up. WOJEWODY DOLn/ ś LĄSKIEGO

Celm^̂ WLfkdzUdc
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Buożetu



FB-BP.3111.187.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 czerwca 2020 r.

Powiat Zgorzelecki

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.58.2020.MF.2198 

( nr wewnętrzny -  MF83) z dnia 19 czerwca 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

Powiat
Zgorzelecki 853 85321 2110 109 154,00

Razem 109 154,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla powiatów, pochodzące z rezerwy celowej 

(poz. 38), przeznaczone jest na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania

0 niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej

1 społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem 

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

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 -  MF083.
Z up. WOJEWODY DOLWÓŚLĄSKIEGO~ A / . 1

Celina^
DYREKTi 

Finansów i But



FB-BP.3111.187.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 czerwca 2020 r.

Powiat Złotoryj ski

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.58.2020.MF.2198 

( nr wewnętrzny -  MF83) z dnia 19 czerwca 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

Powiat 
Złotoryj ski 853 85321 2110 117 887,00

Razem 117 887,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla powiatów, pochodzące z rezerwy celowej 

(poz. 38), przeznaczone jest na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania

0 niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej

1 społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem 

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

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 -  MF083.



FB-BP.3111.187.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 czerwca 2020 r.

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.58.2020.MF.2198 

( nr wewnętrzny -  MF83) z dnia 19 czerwca 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 Jelenia 
Góra 853 85321 2110 331 729,00

Razem 331 729,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla powiatów, pochodzące z rezerwy celowej 

(poz. 38), przeznaczone jest na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania

0 niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej

1 społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem 

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

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 -  MF083. /"
Z up. WOJEWODĄ DOLNOŚLĄSKIEGO

Finansów i Buciżetu



FB-BP.3111.187.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 czerwca 2020 r.

Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.58.2020.MF.2198 

( nr wewnętrzny -  MF83) z dnia 19 czerwca 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 853 85321 2110 250 883,00

Razem 250 883,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla powiatów, pochodzące z rezerwy celowej 

(poz. 38), przeznaczone jest na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania

0 niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej

1 społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem 

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

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 -  MF083.



FB-BP.3111.187.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 czerwca 2020 r.

Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.58.2020.MF.2198 

( nr wewnętrzny -  MF83) z dnia 19 czerwca 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
Wrocław 853 85321 2110 730 000,00

Razem 730 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla powiatów, pochodzące z rezerwy celowej 

(poz. 38), przeznaczone jest na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania

0 niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej

1 społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem 

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

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 -  MF083. _  k,
F Z up. WOJEWODY pOLN1 KIEGO

Celina
DYREKTOR WY:

Finansów i B ui;
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 czerwca 2020 r.

Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.58.2020.MF.2198 

( nr wewnętrzny -  MF83) z dnia 19 czerwca 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
Wałbrzych 853 85321 2110 198 078,00

Razem 198 078,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla powiatów, pochodzące z rezerwy celowej 

(poz. 38), przeznaczone jest na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania

0 niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej

1 społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem 

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

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 -  MF083.
KIEGO


