
FB-BP.3111.205.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Bielawa

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UM Bielawa 1 430,00
Razem 1 430,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UM Bolesławiec 16 590,00
Razem 16 590,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

Z up. WOJEWODY 0OLMpŚlj/\SKIEGO

C elin a  n fc tr z in a u z ic d z iu k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta 
Chojnów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UM Chojnów 6 700,00
Razem 6 700,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

2 up. WOJEWODY DOŁNOŚl^pKIEGO

Celina M n rcen n ^ u edziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Bualfetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie 

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UM Dzierżoniów 14 480,00
Razem 14 480,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

Z up. WOJEWODY DOŁ#6$l4KIEGO

Celina Miedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UM Głogów 25 100,00
Razem 25 100,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

Z up. WOJEWODY D O p p ś łA S K IE G O

Celina 'teU M nuH lziedziuk  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta 
Jawor

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UM Jawor 83 530,00
Razem 83 530,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

Z up. WOJEWODY DO^NOśyASKIEGO

Celina^arz^fwuiiedziuk 
D YREKTO R  WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta 
Jedlina Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UM Jedlina Zdrój 15 600,00
Razem 15 600,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

Z up. WOJEWODY rmNOŚLĄSKIEGO

Celin  Ą ^m tnjkM ri¥zi edziu k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UM Jelenia Góra 15 230,00
Razem 15 230,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

Z up. WOJEWOQYiX)I.N® ŚLĄSKI EGO

Celirij0 f f liW ^ M )z ie d z ic tk
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finan sów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie 

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UM Kamienna Góra 4 850,00
Razem 4 850,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

2 up. WOJEWODY DÓLNętelASKIEGO

C e lin d ^ iM d ie c iz ia k
DYREKTfflR W YDZIAŁU

Finansi w  i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta 
Kowary

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UM Kowary 3 050,00
Razem 3 050,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

Z up. WOJEWODY DGLtfioŚUSKIEGO
( A\ ' 7 '

Celina ‘“k
d y r e k t o h Tw y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UM Legnica 93 280,00
Razem 93 280,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celincl)tdm $W m iedziuk  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UM Lubań 27 410,00
Razem 27 410,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

Z up. WOJEWODY WLNOŚLASKIEGO

C e lin c i^ sM łrW B zie d z ic ik
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansmw i Budżetu



FB-BP.3111.205.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie 

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UM Lubin 37 530,00
Razem 37 530,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

Z up. WOJEWODY,DG(i 'ĄSKIEGO

C elin a  W d n e fu u J z ie d z iu k
DYREKTO R  WYDZIAŁU

Finansów Budżetu



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Nowa Ruda

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie 

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UM Nowa Ruda 430,00
Razem 430,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

Z up. WOJEWOpY^QLN(pŚLASKIEGO

Celi&M&hM W(Yt>iiedziuk 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Buciżelu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UM Oleśnica 53 280,00
Razem 53 280,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

Z up. W OJtW OOTcW oŚLASKIEGO

C elin a  M arzen a  D ziedziu k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UM Oława 17 400,00
Razem 17 400,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088. ^

Z up. WOJEWODY DO^NOjSLASKIEGO

Celi>{yJ4 M M w B z ie d z ia k  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta 
Polanica Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie 

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UM Polanica Zdrój 120,00
Razem 120,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

Z up. WOJEWOOcY Dd CnOSLASKIEGO

C elin  la u z ie d z ia k
D Y R E K T O R 'W D Z IA ŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta 
Szklarska Poręba

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie 

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UM Szklarska Poręba 2 190,00
Razem 2 190,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

Z up. WOJE

Celina M a n en t 
DYREKTOR V\ 

Finansów i E

/n o ś Lą s k ie g o

D ziedziak
[YDZIAŁU
udżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie 

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UM Świdnica 30 440,00
Razem 30 440,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

Z up. WOJEWODY D D U ^LĄ SK IEG O

d y r e k t o r
Finansów

w y d z ia ł u

Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta 
Świebodzice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie 

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UM Świebodzice 30 150,00
Razem 30 150,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

z up. w ojew  J a sk ie go

C elin a  M arzerbi D ziedzicik
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie 

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UM Wałbrzych 7 060,00
Razem 7 060,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.
Z up. WOJEWODY DOLm6§LĄSKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UM Wrocław 398 260,00
Razem 398 260,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UM Zgorzelec 9 410,00
Razem 9 410,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
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Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Bierutów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Bierutów 20 110,00
Razem 20 110,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

Z up. WOJEWODY DOLhłpŚUĄSKIEGO
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Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Bolków

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie 

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Bolków 1 430,00
Razem 1 430,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

Z up. WOJE\|VOOy DOLNOŚLĄSKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie 

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Brzeg Dolny 1 810,00
Razem 1 810,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Bystrzyca Kłodzka 610,00
Razem 610,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

Z up. WOJEWQDY.DDLNbśLĄSKIEGO
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WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie 

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Góra 3 050,00
Razem 3 050,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Gryfów Śląski 9 740,00
Razem 9 740,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Jaworzyna Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Jaworzyna Śląska 9 140,00
Razem 9 140,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Jelcz-Laskowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie 

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Jelcz-Laskowice 3 050,00
Razem 3 050,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Cdi^t&jW^^yozieaziuk 
DYREKTO I* WYDZIAŁU 

Finansóvi i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie 

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Kąty Wrocławskie 42 481,00
Razem 42 481,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

Z up. WOJEWODY D O ^ L A S K IE G O

C e lin C M łM m e d zM
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Leśna

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Leśna 1 220,00
Razem 1 220,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie 

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Lubawka 1 830,00
Razem 1 830,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

Z up. WOJE SKIEGO

C elin a  M a rze  Ha D zied zia k
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów / Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie 

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Lubomierz 2 440,00
Razem 2 440,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celincl r iM f^ e o zu ^
DYREKTOF W YDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie 

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Lwówek Śląski 9 990,00
Razem 9 990,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

Z up. WOJEWODY D^KOŚ^ASKIEGi

C elin a  (yk^tćjna D zied zia k
D YREKTO R  WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Międzybórz

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Międzybórz 3 540,00
Razem 3 540,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

DYREKTOF WYDZIAŁU 
Finansówli Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Milicz

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Milicz 20 010,00
Razem 20 010,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

z up. w o je w o d y .d o ^ o ś lIsk ie g o

C elin a ( \̂ im y,i0 M4zied z ia k
DYREKTOR /WYDZIAŁU

Finansów« Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Mirsk

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie 

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Mirsk 4 880,00
Razem 4 880,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

Z up. WOJEWODY Dp^OŚLĄSKIEGO

C eli, zeni \ Dziedzinie
DYREKTOR Vj 

Finansów i
UDZIAŁU
udzćtu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Polkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Polkowice 3 020,00
Razem 3 020,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

Z up. WOJEWODY DCpOŚJASKIEGO

CelinlMw&m Miedziak 
D YREKTO R  WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Prochowice 2 140,00
Razem 2 140,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

Z up. WOJEWODY DfililOŚLASKIEGO

C elina nłarzerutjDziedziak
DYREKTOR  VWDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Prusice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Prusice 3 360,00
Razem 3 360,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

Z up. WOJEWOBY 0OLNOŚLĄSKIEGO

C elin \L M afzeM iuziedziuk
DYREKTOR W YDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Radków

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Radków 940,00
Razem 940,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.
Z up WOJEWODY DdLNhŚLĄSKIEGO

l ' A  ' I
Celind

d y r e k t o r w y d z i a ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Siechnice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie 

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Siechnice 8 100,00
Razem 8 100,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

Z up. W O JEW Q D^6 9LNdśLASK IEGO

C el sm \in a D zie d z ic ik
DYREKT }R  WYDZIAŁU

Finans i>w i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Stronie Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Stronie Śląskie 310,00
Razem 310,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

Z up. WOJEWOd/ DOLNOŚLĄSKIEGO

C e tm o ^ ip ze n a  D ziedziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Strzegom

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie 

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Strzegom 2 440,00
Razem 2 440,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

Z up. WOJEWOpY OOUjiOŚLASKIEGO

C elin a  t Ą J m W ^ M z i a k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie 

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Strzelin 3 070,00
Razem 3 070,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

Z up. W OJEW ODY^OLN^ŚLĄSK IEGO

Celi| o Dzieclziak 
d y r e k t o r  w y d z ia łu

Finans >w i Budżetu

\



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Syców

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie 

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Syców 40 650,00
Razem 40 650,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

Z up. W0J5W0BY iioiNojłLASKIEGO

Celik'ŁMrtrFena Dzieaziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finans« tw i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Szczytna 617,00
Razem 617,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Ce A z ie  a z iuk
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie 

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Środa Śląska 8 410,00
Razem 8 410,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

Z up. WOJEWODY Dfli.NOŚLASKIEG(

l inaMcC elin crM arzana D zieclziak
DYREKTOf* WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Trzebnica 6 550,00
Razem 6 550,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

Celirw)P[^umQKiedziuk
d y M k t o r /w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Twardogóra 11 610,00
Razem 11 610,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

Z up. WOJEWODY DOŁNOKLĄSKIEGO

CelirJ^iMtrzeńauziedziak
d y r e k t o r  W y d z ia ł u

Finansów! Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Wiązów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Wiązów 9 320,00
Razem 9 320,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celi^MętmmrWziedziuli 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów, i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Wleń

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie 

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Wleń 44 980,00
Razem 44 980,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

C elin t^d M ilm ed zia k
D Y R E K T O R ' VYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Wołów 24 840,00
Razem 24 840,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

Zu p .



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Żarów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Żarów 5 590,00
Razem 5 590,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

Z up. WOJEWODY D O ^ W G O

Celina n m  m * *  
DYREKTO R  d z ia ł u

Finansów i ^udżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie 

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Żmigród 9 470,00
Razem 9 470,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

Z up. WOJEWODY Dq /nOŚ|[a SKIEGO

H u Ł loJ
Celina\WWknaDziedziuk 

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Gminy 
Borów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Borów 3 150,00
Razem 3 150,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C e{qn )qM M {w W D ziedziu k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Gminy 
Chojnów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Chojnów 4 570,00
Razem 4 570,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

Z up. WOJEWOQY DOLNOŚLĄSKIEGO

D Y R EK TO R /W Y D Z IA ŁU  
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Gminy 
Cieszków

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie 

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Cieszków 3 990,00
Razem 3 990,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.
Z up. WOJEWODY Do /n 0 $ LASKIEGO

C elh  «) edziu k
D W EK T O R W Y D Z IA ŁU

Finansów I Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Gminy 
Czernica

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Czernica 920,00
Razem 920,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

Z up. WOJEWODY/DOLNOŚLĄSKIEGO

C e limr/yuirT^na Dziedzinie 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Gminy 
Długołęka

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie 

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Długołęka 22 110,00
Razem 22 110,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

Z up. WOJÖWOßY, bśLASKIEG;
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Gminy 
Dobromierz

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Dobromierz 14 230,00
Razem 14 230,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

Z up. WOJEV^tf«[|^WśLASKIEGC
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Gminy 
Dobroszyce

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Dobroszyce 15 800,00
Razem 15 800,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Gminy 
Domaniów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie 

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Domaniów 18 800,00
Razem 18 800,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Gminy 
Dziadowa Kłoda

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie 

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Dziadowa Kłoda 3 350,00
Razem 3 350,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Gminy 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie 

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Dzierżoniów 5 210,00
Razem 5 210,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Gminy 
Gaworzyce

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Gaworzyce 3 410,00
Razem 3 410,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

Z up. WOJEWODY D Q 6 l0 k Ą S K IE G 0

Celi^^(0 ^ ^ iedziak
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Gminy 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Głogów 1 220,00
Razem 1 220,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Gminy 
Gromadka

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie 

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Gromadka 2 990,00
Razem 2 990,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Gminy 
Janowice Wielkie

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie 

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Janowice Wielkie 63 000,00
Razem 63 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Gminy 
Jerzmanowa

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Jerzmanowa 730,00
Razem 730,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Gminy 
Jeżów Sudecki

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie 

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Jeżów Sudecki 1 530,00
Razem 1 530,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

Z up. WOJEWODY Bpt^OŚLASKIEGO

Celina M arzcn aD zieaziak  
DYREKTO R  W YDZIAŁU 

Finansów I Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Gminy 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Kamienna Góra 3 560,00
Razem 3 560,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C e I m )  W M r[a łr$V z iedz i u k
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Gminy 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie 

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Kłodzko 7 920,00
Razem 7 920,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
f j )/ [[/ jjj

CelirurM arze ta Dziedziuk
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów Budżetu



FB-BP.3111.205.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Kondratowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie 

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Kondratowice 2 320,00
Razem 2 320,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.
Z up. WOJEWODY Df. ¡»ŚLĄSKIEGO

C e l i / i iU w M W m z ie r iz iu k
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finanso v i S!-K'i£t‘.u



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Gminy 
Kostomłoty

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Kostomłoty 5 240,00
Razem 5 240,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.
2 up. WOJEWOpY LASKI EGO

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finanse*« i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Gminy 
Krośnice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie 

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Krośnice 16 690,00
Razem 16 690,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C elina  ̂^ ^ ^ n a ^ z ie d z ia k
DYREKTOR/WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Gminy 
Krotoszyce

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie 

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Krotoszyce 8 710,00
Razem 8 710,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

Z up. WOJEWODY DOLI .ASKIEGO

C elin a  W e d z iu k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i dżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Gminy 
Kunice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Kunice 2 120,00
Razem 2 120,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.
Z up. WOJEWODYJDffiLNCfŚLĄSKIEGO

CelirkMłJifiemnJziedziuk
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Gminy 
Legnickie Pole

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Legnickie Pole 51 410,00
Razem 51 410,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celinaiyfarzenaluziedziok
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Gminy 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie 

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Lubań 8 530,00
Razem 8 530,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.
Z up. WOJEWODĄ tm NoIśLASKIEGO

C etin i; ' j^ l ^ n a U z ie n z  iak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Gminy 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie 

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Lubin 14 360,00
Razem 14 360,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

Z up. WOJEWODY DO/NOŚLASKIEGO
c I]/ y I

CelinĄ łrLr/iedziuk
DYREKTOR ' VYD7.IAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Gminy 
Łagiewniki

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie 

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Łagiewniki 2 880,00
Razem 2 880,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

Z up. WOJEWODYpOtff KSKIEGO

Celina w J r  
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Gminy 
Malczyce

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie 

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Malczyce 11 740,00
Razem 11 740,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088. „
Z up. WOJEWODY D€)lj(or>LĄSKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Gminy 
Marcinowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie 

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Marcinowice 4 260,00
Razem 4 260,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

Z up. WOJ&WOGY DOLNOŚLĄSKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Gminy 
Marciszów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Marciszów 510,00
Razem 510,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Gminy 
Męcinka

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie 

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Męcinka 4 320,00
Razem 4 320,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.
Z up. WOJEWODY DjOU OŚLĄSKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Gminy 
Mietków

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Mietków 2 080,00
Razem 2 080,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

Z up.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Gminy 
Miękinia

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Miękinia 13 400,00
Razem 13 400,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Gminy 
Miłkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Miłkowice 10 440,00
Razem 10 440,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Gminy 
Mściwojów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Mściwojów 11 330,00
Razem 11 330,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

Z up. WOJE W O P Y L A S K I E G O

C e liim M a rze rm  D zied zia k
DYREKTOR v|/YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Gminy 
Mysłakowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie 

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Mysłakowice 3 680,00
Razem 3 680,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

Z up. WOJEVsO)YJC>d.N6śLĄSI<IEGO

C eluw  Marzenia D ziedziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Gminy 
Niechlów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie 

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Niechlów 410,00
Razem 410,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

1 up. WOJEWODĄ d W ś / a s k i e g o

C d in J U ^ ^Ą z ie d z iu k
d y r e k t o r  w m o z ia ł u

Finansów i Bilciże>u



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Gminy 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Oleśnica 30 500,00
Razem 30 500,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C e l i A j m W m  w ziedzic ik
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FB-BP.3111.205.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Oława 34 020,00
Razem 34 020,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

Z up. WOJEV
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Gminy 
Paszowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie 

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Paszowice 11 550,00
Razem 11 550,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

Z up. WOJE foŚLASKlEGG

C eli rub M arzena Dziedziuk
DYREKTOR WYDZIAŁU
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Gminy 
Platerówka

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie 

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Platerówka 5 790,00
Razem 5 790,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

Z up. WOJEWODY OCJNCfiLASKIEGO

C d in a W a rzen a  Dtiedzicik  
DYREKTOR W YD IIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Gminy 
Podgórzyn

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Podgórzyn 10 300,00
Razem 10 300,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

Z up. WOJEWODY D W O S LASKIEGO

C elin cWyfarzen a  Dz.ietiziuk
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Gminy 
Ruja

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie 

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Ruja 5 450,00
Razem 5 450,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Gminy 
Siekierczyn

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Siekierczyn 3 370,00
Razem 3 370,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

Z up. WOJEWOOymNOŚLĄSKIEGO 
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Gminy 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie 

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Świdnica 9 490,00
Razem 9 490,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.

Z up. WOJEWODY DJÓLI' ŚLĄSKIEGO

C elin U jIittM W ti V z ie d z iu k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansó1 v i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Gminy 
Udanin

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Udanin 3 630,00
Razem 3 630,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Gminy 
Wądroże Wielkie

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie 

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Wądroże Wielkie 17 730,00
Razem 17 730,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Gminy 
Wisznia Mała

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Wisznia Mała 1 830,00
Razem 1 830,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Gminy 
Żórawina

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie 

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Żórawina 7 590,00
Razem 7 590,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu 

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 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 -  MF088.
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