
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.207.2020.MJ
Urząd Miasta 
Boguszów Gorce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 ■ 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

852 85213 2030 UM Boguszów Gorce 11 600,00

Razem 11 600,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Zwiększenia dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania 

składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY- LXXhKp^IXsKIEGO

Celina iJfarzcrui TMMziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budź cmi



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.207.2020.MJ
Urząd Miasta 
Kudowa Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 • 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

852 85213 2030 UM Kudowa Zdrój 1 600,00

Razem 1 600,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.AN1 z dnia 08 lipca 2020 r.

Zwiększenia dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania 

składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOI/NOŚLASKIEGO

Celina M arzena \)ziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Budź)



FB-BP.3111.207.2020.MJ
Urząd Miasta 
Piechowice

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 • 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

852 85213 2030 UM Piechowice 2 300,00

Razem 2 300,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.AN1 z dnia 08 lipca 2020 r.

Zwiększenia dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania 

składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.

Zup. WO .¡y$L/\SKIEGO

Celina M arzena\i)ziedz 'uik
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Buqźetu



FB-BP.3111.207.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

Urząd Miasta
r

Świebodzice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 • 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

852 85213 2030 UM Świebodzice 3 900,00

Razem 3 900,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.AN1 z dnia 08 lipca 2020 r.

Zwiększenia dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania 

składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.

LNo$lĄskiego
Le"na Ma\y



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.207.2020.MJ
Urząd Miasta
r

Świeradów Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 ■ 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

852 85213 2030 UM Świeradów Zdrój 3 200,00

Razem 3 200,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Zwiększenia dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania 

składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z up.

^ V*” /7 i/Ąy. /
Celina M arzerft D ziedziak

DYREKTOR U D Z IA Ł U
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.207.2020.MJ
Urząd Miasta 
Zawidów

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia lOlipca 2020 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 ■ 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

852 85213 2030 UM Zawidów 300,00

Razem 300,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Zwiększenia dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania 

składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z up WOJ
( n o ź l ą s k ie g o

Marzen«Vziedziak
DYREKTOR W YbziAŁU

Finansów i Buciąeiu



FB-BP.3111.207.2020.MJ
Urząd Miasta i Gminy 
Góra

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 • 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

852 85213 2030 UMIG Góra 1 400,00

Razem 1 400,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Zwiększenia dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania 

składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z up. W O J E V T O Y ^.W p ń lJ \S K IE G O

Celina Marzena EMedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżeau



FB-BP.3111.207.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Leśna

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 • 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

852 85213 2030 UMIG Leśna 2 300,00

Razem 2 300,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Zwiększenia dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania 

składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

z  up. W O J|W 9 DY D p j^ ś U iS K E g o

Finansów i BuWźetu



FB-BP.3111.207.2020.MJ
Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia lOlipca 2020 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 ■ 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

852 85213 2030 UMIG Lubawka 2 500,00

Razem 2 500,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Zwiększenia dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania 

składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z up. W O J ^ ^ ^ ^ C ^ L Ą S K IE G O

Celina M arzena\Dziedz.iak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Budj



FB-BP.3111.207.2020.MJ
Urząd Miasta i Gminy 
Mieroszów

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 ■ 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

852 85213 2030 UMIG Mieroszów 1 800,00

Razem 1 800,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Zwiększenia dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania 

składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z up. W O J^jkD dY  QOL|JOś)j\SKIEGO

Celina M arzena D ziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.207.2020.MJ
Urząd Miasta i Gminy 
Milicz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 • 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

852 85213 2030 UMIG Milicz 2 500,00

Razem 2 500,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.AN1 z dnia 08 lipca 2020 r.

Zwiększenia dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania 

składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z up. w O ^ > ^ ^ ^ l^ ljm )/\S K IE G O

Celina Marzena Dziedziak 
DYREKTOR WYD2JAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.207.2020.MJ
Urząd Miasta i Gminy 
Pieńsk

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 • 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

852 85213 2030 UMIG Pieńsk 1 200,00

Razem 1 200,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Zwiększenia dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania 

składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C en n aM arzen a D ziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.207.2020.MJ
Urząd Miasta i Gminy 
Siechnice

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia lOlipca 2020 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 • 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

852 85213 2030 UMIG Siechnice 700,00

Razem 700,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Zwiększenia dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania 

składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z up. WO, 'YPOiit- \SKIEGO

Celina M arzena V ziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budzfeiu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.207.2020.MJ
Urząd Miasta i Gminy
r r

Środa Śląska

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 • 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

852 85213 2030 UMIG Środa Śląska 2 100,00

Razem 2 100,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Zwiększenia dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania 

składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z up. W O J^^aYm ^NO gLASKIEG O

Celina Marzena\Pziedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Bud;



FB-BP.3111.207.2020.MJ
Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia lOlipca 2020 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 ■ 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

852 85213 2030 UMIG Trzebnica 2 300,00

Razem 2 300,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Zwiększenia dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania 

składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.

Zup.

Celina Marzena 
DYREKTOR 

p inansów i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia lOlipca 2020 r.

FB-BP.3111.207.2020.MJ
Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 ■ 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

852 85213 2030 UMIG Twardogóra 200,00

Razem 200,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Zwiększenia dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania 

składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina m U k i W k i / d z i a k
DYREKTOR W Y fo lA ŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.207.2020.MJ
Urząd Miasta i Gminy 
Wiązów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 • 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

852 85213 2030 UMIG Wiązów 2 400,00

Razem 2 400,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Zwiększenia dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania 

składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOtM)ŚLASKIEGO

Celina M a rzen a yzied z ia k
DYREKTOR WYSZIAŁU

Finansów i Budztetu



FB-BP.3111.207.2020.MJ
Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 ■ 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

852 85213 2030 UMIG Wołów 3 700,00

Razem 3 700,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Zwiększenia dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania 

składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z up. W O^CJDYpOpiobLĄSKIEGO

Celina M arzenc\D ziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budietu



FB-BP.3111.207.2020.MJ
Urząd Gminy 
Borów

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 • 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

852 85213 2030 UG Borów 500,00

Razem 500,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Zwiększenia dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania 

składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z m m j ^ s f 9 LĄsKiEG°
Celina M a^rurfoziedziak

d y r e k t o r  w yW ia ł u
Finansów i Budżtefu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia lOlipca 2020 r.

FB-BP.3111.207.2020.MJ
Urząd Gminy 
Czarny Bór

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 • 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

852 85213 2030 UG Czarny Bór 2 300,00

Razem 2 300,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Zwiększenia dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania 

składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z up. w o j e w o d y l ą s k i e g o

Celina Manenirtfziedzia/c
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Buolretu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.207.2020.MJ
Urząd Gminy 
Gaworzyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 ■ 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

852 85213 2030 UG Gaworzyce 400,00

Razem 400,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.AN1 z dnia 08 lipca 2020 r.

Zwiększenia dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania 

składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DGI>6k/\SKIEG0
' /  A J F JJfiA ł r\ /

Celina marzenak)iiedz iak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.207.2020.MJ
Urząd Gminy 
Grębocice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 ■ 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

852 85213 2030 UG Grębocice 500,00

Razem 500,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Zwiększenia dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania 

składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z ̂ Jf 5 Df % N0^l<IEG O

D Y P rk r^ ^ 7 D ziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów f\Budźetu



FB-BP.3111.207.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Janowice Wielkie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 • 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

852 85213 2030 UG Janowice Wielkie 900,00

Razem 900,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Zwiększenia dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania 

składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z up. W O ^ /O D M D ^ ij^ Ś L Ą S K IE G O  

Celina M anenh Dziedziak
d y r e k t o r  VWDZ!AŁU

Finsnsów i Buoźstu



FB-BP.3111.207.2020.MJ
Urząd Gminy 
Jemielno

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia lOlipca 2020 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 • 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

852 85213 2030 UG Jemielno 400,00

Razem 400,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Zwiększenia dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania 

składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z up. W ^VVO !JY ra.NOŚLĄSKIEGO

Celina Marzefui D ziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.207.2020.MJ
Urząd Gminy 
Jerzmanowa

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 ■ 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

852 85213 2030 UG Jerzmanowa 600,00

Razem 600,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.AN1 z dnia 08 lipca 2020 r.

Zwiększenia dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania 

składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z up.WOJE f tW ° ^ S K ,E G O

Ziedziak
DYREKTOR WY0 2 IAŁU

Finansów i Budastu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.207.2020.MJ
Urząd Gminy

r

Jordanów Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 ■ 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

852 85213 2030 UG Jordanów Śląski 1 100,00

Razem 1100,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Zwiększenia dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania 

składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DO^IOŚLĄSKIEGO

Celino MariencKpz.ieAziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Buditetu



FB-BP.3111.207.2020.MJ
Urząd Gminy 
Kotla

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 ■ 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

852 85213 2030 UG Kotla 1 400,00

Razem 1 400,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Zwiększenia dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania 

składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.
Z up. WOJB/VODY d o l n o ś l ą s k ie g o

Celina marzeiia^pziedz.iak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Bucteetu



FB-BP.3111.207.2020.MJ
Urząd Gminy 
Kunice

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia lOlipca 2020 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 • 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

852 85213 2030 UG Kunice 900,00

Razem 900,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nrZP-ZS.3111.73.2020.ANI zdn ia08  lipca2020r.

Zwiększenia dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania 

składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z up. W q ^ O D M  Dl^dŚLy\SKIEGO

Celina Ma r z e n \D z  iedz i a k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.207.2020.MJ
Urząd Gminy 
Marcinowice

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia lOlipca 2020 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 • 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

852 85213 2030 UG Marcinowice 1 500,00

Razem 1 500,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Zwiększenia dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania 

składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z up. WOJĘ^OiJY DOLh6 A ąSKIEGO

Celina M arzen aD ziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budztetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia lOlipca 2020 r.

FB-BP.3111.207.2020.MJ
Urząd Gminy 
Miękinia

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 ■ 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

852 85213 2030 UG Miękinia 3 900,00

Razem 3 900,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.AN1 z dnia 08 lipca 2020 r.

Zwiększenia dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania 

składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOIMOB LĄS KI EGO

Celina M arzenaJJziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.207.2020.MJ
Urząd Gminy 
Mściwojów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 • 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

852 85213 2030 UG Mściwojów 1 100,00

Razem 1 100,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Zwiększenia dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania 

składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY'DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M arzencnpziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budaetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.207.2020.MJ
Urząd Gminy 
Mysłakowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 ■ 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

852 85213 2030 UG Mysłakowice 1 200,00

Razem 1 200,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Zwiększenia dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania 

składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z up. W GJ^tJOjY I^J^ś iĄ S K IE G O

Celina M arzena tdziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżatu



FB-BP.3111.207.2020.MJ
Urząd Gminy 
Niechlów

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 ■ 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

852 85213 2030 UG Niechlów 3 800,00

Razem 3 800,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Zwiększenia dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania 

składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie ni 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

z up WOJ^ M ! ^ ^ z LĄSKIEGO
Celina MarzencnDziedziak 

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Buda et u



FB-BP.3111.207.2020.MJ
Urząd Gminy 
Oleśnica

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 • 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

852 85213 2030 UG Oleśnica 5 200,00

Razem 5 200,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Zwiększenia dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania 

składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNK5§).ASKIEGO

C elin a W irze tm K tfed zia k .
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.207.2020.MJ
Urząd Gminy 
Paszowice

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia lOlipca 2020 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 ■ 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

852 85213 2030 UG Paszowice 500,00

Razem 500,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Zwiększenia dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania 

składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z up. W O J^O D Y DOLNf!)ś)-ĄSKIEGO

Celina M arzena yziedzicik
DYREKTOR W /D ZIAŁU

Finansów i Budietu



FB-BP.3111.207.2020.MJ
Urząd Gminy 
Platerówka

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 ■ 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

852 85213 2030 UG Platerówka 100,00

Razem 100,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Zwiększenia dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania 

składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOL^LĄSKIEGO  
¡jf) /

Celina Marzenafóziedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Buofcetu



FB-BP.3111.207.2020.MJ
Urząd Gminy 
Rudna

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 • 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

852 85213 2030 UG Rudna 500,00

Razem 500,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.AN1 z dnia 08 lipca 2020 r.

Zwiększenia dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania 

składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.

2

d y r e k t o r

Finansów i

Dziedziak



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia lOlipca 2020 r.

FB-BP.3111.207.2020.MJ
Urząd Gminy 
Ruja

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 ■ 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

852 85213 2030 UG Ruja 3 200,00

Razem 3 200,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Zwiększenia dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania 

składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z up



FB-BP.3111.207.2020.MJ
Urząd Gminy 
Sulików

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 ■ 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

852 85213 2030 UG Sulików 4 300,00

Razem 4 300,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.AN1 z dnia 08 lipca 2020 r.

Zwiększenia dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania 

składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z up. WQdfev\C)0'| DC^OŚLĄSKIEGO

Celina M a rzem  D ziedziak
DYREKTOR VWDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.207.2020.MJ
Urząd Gminy 
Udanin

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 • 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

852 85213 2030 UG Udanin 100,00

Razem 100,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Zwiększenia dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania 

składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z up. V)/śJEWopY ̂ OIJJOŚLĄSKiEGO

Celina Marz&na D ziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.207.2020.MJ
Urząd Gminy 
Warta Bolesławiecka

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 ■ 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

852 85213 2030 UG Warta Bolesławiecka 3 800,00

Razem 3 800,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.AN1 z dnia 08 lipca 2020 r.

Zwiększenia dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania 

składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.

I up. LASKIEGO

Celina Marzenc\Dziedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i BudVetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.207.2020.MJ
Urząd Gminy 
Wądroże Wielkie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 • 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

852 85213 2030 UG Wądroże Wielkie 1 000,00

Razem 1 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Zwiększenia dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania 

składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
* / UJ § łlfjkf) I /

CelmdHvfar$m Dz.iedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.207.2020.MJ
Urząd Gminy 
Zawonia

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia lOlipca 2020 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 ■ 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

852 85213 2030 UG Zawonia 2 000,00

Razem 2 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.AN1 z dnia 08 lipca 2020 r.

Zwiększenia dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania 

składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z up. W O ^ ^ W m id ń L Ą S K IE G O

Celina M arzen\Dziedziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.207.2020.MJ
Urząd Gminy 
Zgorzelec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 ■ 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

852 85213 2030 UG Zgorzelec 500,00

Razem 500,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Zwiększenia dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania 

składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.

2 UP' Ŵ W0J Y' ^ 0ŚLASKiEG0

CetinaMarzena Dziedziak
d y r e k t o r  W y d z ia ł u

Finansów i o^jdżstu



FB-BP.3111.207.2020.MJ
Urząd Gminy 
Żórawina

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia lOlipca 2020 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 ■ 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

852 85213 2030 UG Żórawina 600,00

Razem 600,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Zwiększenia dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania 

składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOkROSl-ASKIEGO

C elm cfM sfieĄ l) JDz.iedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.207.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia lOlipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Chojnów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85213 2030 UM Chojnów 1 300,00

Razem 1 300,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.AN1 z dnia 08 lipca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z UP W^ ® ® i ^ LJ ^ ŚUS'SKIEG0

Celina Marzena D zje chi o k 
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i B iid*« '



FB-BP.3111.207.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia lOlipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Dzierżoniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85213 2030 UM Dzierżoniów 15 200,00

Razem 15 200,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z up. WO^WODYDOi^ŚLĄSKIEGO  
' / A J r Di Jul / n  /

Celina Marzen/^Dziedziak, 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Buażetu



FB-BP.3111.207.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85213 2030 UM Głogów 5 900,00

Razem 5 900,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M cffzencfwi/edziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Budżi



FB-BP.3111.207.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Jawor

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85213 2030 UM Jawor 3 200,00

Razem 3 200,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.AN1 z dnia 08 lipca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

z up. w o ^ ^ t ó r 7 LASK1EGO

Celina Marzena\Dziedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.207.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85213 2030 UM Jelenia Góra 33 700,00

Razem 33 700,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z up. W O ^łŚ W O D D (^N Q Ś IĄ S K ! EGO

Celina M anetm  Dziedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i BiAiżelu



FB-BP.3111.207.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85213 2030 UM Kłodzko 14 000,00

Razem 14 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z up. W O J^O DY DpL'hroŚp\SKIEGO

Celina Marzena m iedziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżftu



FB-BP.3111.207.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia lOlipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Kowary

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85213 2030 UM Kowary 2 000,00

Razem 2 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.AN1 z dnia 08 lipca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY PQLM 6$LASKI EGO

(n O J U /iiłL /Ce I inłrW a^UĄ&yłjedz ia k 
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Sucśżclii



FB-BP.3111.207.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Lubań

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85213 2030 UM Lubań 3 100,00

Razem 3 100,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z up. W O J ^ p Y M /iS L A S K IE G O

Celina MarzenoSbziedziak
d y r e k t o r  w / d z ia ł u

Finansów i Budie iu



FB-BP.3111.207.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Oława

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85213 2030 UM Oława 3 900,00

Razem 3 900,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY. DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina 'iiM m M M b /d zia k  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budzhtu



FB-BP.3111.207.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia lOlipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Polanica Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85213 2030 UM Polanica Zdrój 6 300,00

Razem 6 300,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z up. W 0 J E ^ p Y J ) 0 l / ! 0 3 LĄSKIEG0

Celina M arzena\bz.iedziak
DYREKTOR W D Z IA Ł  U

Finansów i Budretu



FB-BP.3111.207.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85213 2030 UM Świdnica 17 700,00

Razem 17 700,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z  up. WOJE^/ODY ^0 tK 0 9 L /\S K IE G 0

Celina M arzena y z ie d z ia k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Buclźfetu



FB-BP.3111.207.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Wałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85213 2030 UM Wałbrzych 36 600,00

Razem 36 600,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z up. 00LNpŚL7\SKIEGO

Celina M arzeth Dziedziuk
d y r e k t o r  Wy d z ia ł u

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.207.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Wojcieszów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85213 2030 UM Wojcieszów 600,00

Razem 600,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z up. W O ^ O D Y p O L ^ L Ą S K IE G O

Celina M arzem CDziedziak
DYREKTOR w W lA Ł U

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.207.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia lOlipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Zgorzelec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85213 2030 UM Zgorzelec 5 700,00

Razem 5 700,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY|D(01^f\)O^LĄSKI EGO

Celina MarzeruTDziedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.207.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia lOlipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bolków

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85213 2030 UMiG Bolków 5 700,00

Razem 5 700,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DjzC^OŚLĄSKIEGO

' J AJ w i/i fil Hi) /  
C en riW m a rzm u  D zied zia k

DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.207.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia lOlipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85213 2030 UMiG Brzeg Dolny 2 400,00

Razem 2 400,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z up. W O ^ n o Y,,)C )^ c k A S K IE G O

Celina M a n en d D zied z ia k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.207.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85213 2030 UMiG Bystrzyca Kłodzka 23 400,00

Razem 23 400,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

■Z up. W mEW ODY DOLNOŚLĄSKIEGO
\ IjnjJjfm f lf\ /

Celina Marzeiła Dziedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Bufa-;



FB-BP.3111.207.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85213 2030 UMiG Chocianów 900,00

Razem 900,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.AN1 z dnia 08 lipca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celin ieaIziuk
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Butfśetu



FB-BP.3111.207.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Głuszyca

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85213 2030 UMiG Głuszyca 6 700,00

Razem 6 700,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z up. WQJEWODY> D(5lViC)ŚU\S Ki EGO

CefimM & W ma Dziedziak
d y r e k t o r W y o z ia ł u

Finansów i tSudżeiu



FB-BP.3111.207.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia lOlipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Jelcz-Laskowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85213 2030 UMiG Jelcz-Laskowice 4 400,00

Razem 4 400,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

Z up. WOJEWODY DQLNJZfóy\SKIEGO

Celina Marzena Lmedziuk 
DYREKTOR WYDZIAŁU

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

stronie dochodów.



FB-BP.3111.207.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85213 2030 UMiG Kąty Wrocławskie 400,00

Razem 400,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DQIJd6^LĄSKIEGO 

Celina m a^ti& K ziechiak
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i BuoStetu



FB-BP.3111.207.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85213 2030 UMiG Lubomierz 2 400,00

Razem 2 400,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.AN1 z dnia 08 lipca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z up. W r j^ O D Y jD f /N O S  LAS KI EGO

Celina M arzenAdz.iedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.207.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia lOlipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy
r

Lwówek Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85213 2030 UMiG Lwówek Śląski 1 000,00

Razem 1 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.

ZUP' W0< ® ! ^  laskiego

Celina M a rze n ^ Dziecku,!,
R E K T O R

Finansów i B u fe tu



FB-BP.3111.207.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Mirsk

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85213 2030 UMiG Mirsk 2 200,00

Razem 2 200,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z up. WOJ ID9pJcfeij\SK,EGo

Celina MarzenkDziedziuk
DYREKTOR w \p Z IA Ł U

Finansów i Cugżeiu



FB-BP.3111.207.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Niemcza

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85213 2030 UMiG Niemcza 4 500,00

Razem 4 500,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.AN1 z dnia 08 lipca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

CelrncUilanemiDziedziok 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.207.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia lOlipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Nowogrodziec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85213 2030 UMiG Nowogrodziec 4 000,00

Razem 4 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.

^ ^ Dy[MM(, SMsK)EGo 

Celina Marzeria /)-; > •
d v r e k to r

Finansów i SiWeto



FB-BP.3111.207.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Polkowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85213 2030 UMiG Polkowice 5 800,00

Razem 5 800,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z up. WęJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M arzena D ziedziak
DYREKTOR WVDZIAŁU

Finansów i Bubtetu



FB-BP.3111.207.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85213 2030 UMiG Prochowice 100,00

Razem 100,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY, D O K i^Ś  LĄSKIEGO 
t / X i / i)fi/\ /  r i  /

Celina M &zSnfruziedziuk 
DYREKTOR W O Z IA Ł U  

Finansów i



FB-BP.3111.207.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Radków

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85213 2030 UMiG Radków 1 600,00

Razem 1 600,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.AN1 z dnia 08 lipca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY, LĄSK1EIGO
 ̂/  Kit ///m/) /  /

Celina wiarz.f^W^Bz.iedzicik 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Bihtlżetu



FB-BP.3111.207.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Sobótka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85213 2030 UMiG Sobótka 6 600,00

Razem 6 600,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z up.

d y r e k t o r

Finansów i B



FB-BP.3111.207.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Strzegom

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85213 2030 UMiG Strzegom 4 600,00

Razem 4 600,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.AN1 z dnia 08 lipca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.

Zup



FB-BP.3111.207.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Syców

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85213 2030 UMiG Syców 1 000,00

Razem 1 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY W LM 5 i^./\S K !E G 0

Celina M arzenan&edziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i BudAstu



FB-BP.3111.207.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia lOlipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy
r

Świerzawa

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85213 2030 UMiG Świerzawa 2 600,00

Razem 2 600,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.AN1 z dnia 08 lipca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.



FB-BP.3111.207.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Wąsosz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85213 2030 UMiG Wąsosz 1 900,00

Razem 1 900,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.

C elinaA 1a r z e n ^ ?ief;7: ,
DYREKTO R w t e A Ł i i

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.207.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Wleń

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85213 2030 UMiG Wleń 3 200,00

Razem 3 200,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.



FB-BP.3111.207.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy_ r

Ząbkowice Śląskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85213 2030 UMiG Ząbkowice Śląskie 2 200,00

Razem 2 200,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.



FB-BP.3111.207.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Złoty Stok

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85213 2030 UMiG Złoty Stok 2 400,00

Razem 2 400,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z

DYREKTOR 
Finansów i



FB-BP.3111.207.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Żarów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85213 2030 UMiG Żarów 3 000,00

Razem 3 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.



FB-BP.3111.207.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Chojnów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85213 2030 UG Chojnów 1 900,00

Razem I 900,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

Z up

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

stronie dochodów.

j ŚLĄSKIEGc

Finansów f
pZIAŁU



FB-BP.3111.207.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Ciepłowody

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85213 2030 UG Ciepłowody 800,00

Razem 800,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z up . WOJ,
OŚLĄSKIEGO

C n Wiedziak
DYREKTOR

Finansów i ■-*



FB-BP.3111.207.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia lOlipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Cieszków

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85213 2030 UG Cieszków 1 400,00

Razem 1 400,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.



FB-BP.3111.207.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia lOlipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Długołęka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85213 2030 UG Długołęka 900,00

Razem 900,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z up. V V 0 J e |^ n ^ c y i0 3 L Ą S K !E G 0

Celina Marzerufpz.iedziak 
DYREKTOR WYBZIAŁU 

Finansów i Budaetu



FB-BP.3111.207.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Dobromierz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85213 2030 UG Dobromierz 3 100,00

Razem 3 100,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.



FB-BP.3111.207.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Dobroszyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85213 2030 UG Dobroszyce 900,00

Razem 900,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.



FB-BP.3111.207.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Dziadowa Kłoda

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85213 2030 UG Dziadowa Kłoda 1 300,00

Razem 1 300,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z



FB-BP.3111.207.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Gromadka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85213 2030 UG Gromadka 900,00

Razem 900,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z
LASKIEGO

dziak
Ud y r e k t o r  

Finansów i



FB-BP.3111.207.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia lOlipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Jeżów Sudecki

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85213 2030 UG Jeżów Sudecki 4 800,00

Razem 4 800,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.



FB-BP.3111.207.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Kamieniec Ząbkowicki

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85213 2030 UG Kamieniec Ząbkowicki 1 800,00

Razem 1 800,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.



FB-BP.3111.207.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia lOlipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85213 2030 UG Kłodzko 7 400,00

Razem 7 400,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.AN1 z dnia 08 lipca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z

Dziedziak
Celina
D Y R E K T O R  

Finansów i



FB-BP.3111.207.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Krotoszyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85213 2030 UG Krotoszyce 400,00

Razem 400,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.AN1 z dnia 08 lipca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z up.WOJ

'ziedziakCelina M arzenA
DYREKTOR VW pziAŁU

Finansów i Bucifeetu

KIEGO



FB-BP.3111.207.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Lewin Kłodzki

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85213 2030 UG Lewin Kłodzki 1 800,00

Razem 1 800,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.



FB-BP.3111.207.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Męcinka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85213 2030 UG Męcinka 1 200,00

Razem 1 200,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.AN1 z dnia 08 lipca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.



FB-BP.3111.207.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Osiecznica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85213 2030 UG Osiecznica 4 400,00

Razem 4 400,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.AN1 z dnia 08 lipca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.

Celina MarzenaDziedziok
DYREKTOR Vw W \ Ł U

Finansów i B uJżku



FB-BP.3111.207.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia lOlipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Pęcław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85213 2030 UG Pęcław 200,00

Razem 200,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.

Zup.

Celina
DYREKTOR 

Finansów i



FB-BP.3111.207.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia lOlipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Podgórzyn

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85213 2030 UG Podgórzyn 2 400,00

Razem 2 400,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY

Finansów i



FB-BP.3111.207.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Stara Kamienica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85213 2030 UG Stara Kamienica 1 100,00

Razem 1100,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.



FB-BP.3111.207.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Stare Bogaczowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85213 2030 UG Stare Bogaczowice 4 500,00

Razem 4 500,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.



FB-BP.3111.207.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia lOlipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Stoszowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85213 2030 UG Stoszowice 4 700,00

Razem 4 700,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.



FB-BP.3111.207.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia lOlipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Walim

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85213 2030 UG Walim 2 100,00

Razem 2 100,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.



FB-BP.3111.207.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia lOlipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Wińsko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85213 2030 UG Wińsko 1 200,00

Razem 1 200,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.AN1 z dnia 08 lipca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.



FB-BP.3111.207.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Wisznia Mała

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85213 2030 UG Wisznia Mała 1 500,00

Razem 1 500,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.



FB-BP.3111.207.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia lOlipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Żukowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 121/2020 

z dnia 08 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85213 2030 UG Żukowice 1 100,00

Razem 1 100,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2020.ANI z dnia 08 lipca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.


