
FB-BP.3111.214.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 lipca 2020 r.

Powiat Dzierżoniowski

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.267.2020.MF.2647 

( nr wewnętrzny -  MF100) z dnia 03 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

______________     (w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat
Dzierżoniowski 852 85202 2130 42 472,00

Razem 42 472,00

Powiat Dom Pomocy Społecznej Kwota w złotych
Powiat Dzierżoniowski Bielawa 42 472,00
Razem 42 472,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych 

powiatów, z rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej 

działalności domów pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF100.

I  up. WOJEWODY iM) ŚLĄSKIEGO

Celina w!(irzenk Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Bilclźetu



FB-BP.3111.214.2020.MJ

Powiat Głogowski

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.267.2020.MF.2647 

( nr wewnętrzny -  MF100) z dnia 03 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 lipca 2020 r.

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

______________     (w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat
Głogowski 852 85202 2130 64 912,00

Razem 64 912,00

Powiat Dom Pom ocy Społecznej Kwota w złotych
Powiat Głogowski Głogów 64 912,00

Razem 64 912,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych 

powiatów, z rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej 

działalności domów pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF100.

Z up. W° J E W ^  SKIEGO

Celina Marzena yziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.214.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 lipca 2020 r.

Powiat Górowski

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.267.2020.MF.2647 

( nr wewnętrzny -  MF100) z dnia 03 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

______________     (w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat
Górowski 852 85202 2130 28 104,00

Razem 28 104,00

Powiat Dom Pom ocy Społecznej Kwota w złotych
Powiat Górowski Wroniniec 28 104,00

R azem 28 104,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych 

powiatów, z rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej 

działalności domów pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF100.

Z up. WOJEWODY DOy^ipŚ|i\SKIEGO

Celiną \Mlirz encrOz iedz i a k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.214.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 lipca 2020 r.

Powiat Jaworski

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.267.2020.MF.2647 

( nr wewnętrzny -  MF100) z dnia 03 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

______________     (w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat
Jaworski 852 85202 2130 63 297,00

Razem 63 297,00

Powiat Dom Pom ocy Społecznej Kwota w złotych
Powiat Jaworski Jawor 63 297,00

Razem 63 297,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych 

powiatów, z rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej 

działalności domów pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF100.



FB-BP.3111.214.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 lipca 2020 r. 

Powiat Jeleniogórski

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.267.2020.MF.2647 

( nr wewnętrzny -  MF100) z dnia 03 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

___________________________________________________________________________(w złotych)
Jednostka samorządu 

terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat Jeleniogórski 852 85202 2130 133 830,00

Razem 133 830,00

Powiat Dom Pomocy Społecznej Kwota w złotych

Powiat Jeleniogórski

Kowary 20 649,00
Sosnówka 21 072,00
Janowice Wielkie 34 101,00
Miłków 36 936,00
Szklarska Poręba 21 072,00

Razem 133 830,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych 

powiatów, z rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej 

działalności domów pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF100.
Z up. WOJEWODY DOL SKIEGO

Celi;?: lUJsMJWisuh i a k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.214.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 lipca 2020 r.

Powiat Kamiennogórski

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.267.2020.MF.2647 

( nr wewnętrzny -  MF100) z dnia 03 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_______________     (w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat
Kamiennogórski 852 85202 2130 52 242,00

Razem 52 242,00

Powiat Dom Pom ocy Społecznej Kwota w złotych
Powiat Kamiennogórski Szarocin 52 242 ,00

Razem 52 242,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych 

powiatów, z rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej 

działalności domów pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MFI00.

Z up. WOJEWODY

C eli/fu



FB-BP.3111.214.2020.MJ

Powiat Kłodzki

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.267.2020.MF.2647 
( nr wewnętrzny -  MF100) z dnia 03 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 lipca 2020 r.

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
____________________________     (w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota

zwiększenia

Powiat Kłodzki 852 85202 2130 242 193,00
Razem 242 193,00

Powiat Dom Pom ocy Społecznej Kwota w złotych

Powiat Kłodzki

Bystrzyca Kłodzka 30 912,00
Nowa Ruda 73 518,00
Podzamek 39 471,00
Szczytna 5 069,00
Ludwikowice Kł. 37 209,00
Jugów 33 500,00
Ścinawka Dolna 21 22 514,00

Razem 242 193,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych 
powiatów, z rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej 
działalności domów pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 
zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 
szczegółowości:
Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,
Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,
Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 
przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF100.

Z up. WOJEWODY BO^ SKIEGO

Celina fmirzenaS \iedziak 
DYREKTOR WV JIAŁ.U 

Finansów i Bl etu



FB-BP.3111.214.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 lipca 2020 r.

Powiat Legnicki

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.267.2020.MF.2647 

( nr wewnętrzny -  MF100) z dnia 03 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

___________________________________________________________________________ (w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat
Legnicki 852 85202 2130 198 539,00

Razem 198 539,00

Powiat Dom Pom ocy Społecznej Kwota w złotych

Powiat Legnicki "Prząśnik" w Brenniku 45 372,00
Legnickie Pole 153 167,00

R azem 198 539,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych 

powiatów, z rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej 

działalności domów pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF100.

Z u p . WOJEWODY.DOLNC^SL^KIEGO

C elin a (^^ f^m iy^a zia k  
DYREKTOR WYD71AŁU



FB-BP.3111.214.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 lipca 2020 r.

Powiat Lwówecki

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.267.2020.MF.2647 

( nr wewnętrzny -  MF100) z dnia 03 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

___________________________________________________________________________ (w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat
Lwówecki 852 85202 2130 60 173,00

Razem 60 173,00

Powiat Dom Pom ocy Społecznej Kwota w złotych

Powiat Lwówecki Mirsk 31 919,00
Nielestno 28 254,00

R azem 60 173,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych 

powiatów, z rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej 

działalności domów pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF100.

Z up. WOJEWODY OOkN

C e lin a m W w Ł
DYREKTOR WYC

ziedziak
IAŁU



FB-BP.3111.214.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 lipca 2020 r.

Powiat Milicki

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.267.2020.MF.2647 

( nr wewnętrzny -  MF100) z dnia 03 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_______________    (w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat Milicki 852 85202 2130 94 553,00

Razem 94 553,00

Powiat Dom Pom ocy Społecznej Kwota w złotych

Powiat Milicki Milicz 42 322,00
Krośnice 52 231,00

Razem 94 553,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych 

powiatów, z rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej 

działalności domów pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF100.
Z up. WOJEWODY DOLN



FB-BP.3111.214.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 lipca 2020 r.

Powiat Oleśnicki

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.267.2020.MF.2647 

( nr wewnętrzny -  MF100) z dnia 03 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

___________________________________________________________________________ (w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat
Oleśnicki 852 85202 2130 127 765,00

Razem 127 765,00

Powiat Dom Pom ocy Społecznej Kwota w złotych

Powiat Oleśnicki Ostrowina 115 117,00
Dobroszyce 12 648,00

Razem 127 765,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych 

powiatów, z rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej 

działalności domów pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF100.
Z up. WOJ EWO DY-[

r  ( U fr tIwawarź.eCelinä'Marzena WzieAziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Buażetu



FB-BP.3111.214.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 lipca 2020 r.

Powiat Oławski

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.267.2020.MF.2647 

( nr wewnętrzny -  MF100) z dnia 03 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

______________     (w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat
Oławski 852 85202 2130 38 763,00

Razem 38 763,00

Powiat Dom Pom ocy Społecznej Kwota w złotych
Powiat Oławski Oława 38 763,00

Razem 38 763,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych 

powiatów, z rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej 

działalności domów pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF100.



FB-BP.3111.214.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 lipca 2020 r.

Powiat Średzki

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.267.2020.MF.2647 

( nr wewnętrzny -  MF100) z dnia 03 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

______________     (w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat Średzki 852 85202 2130 15 729,00

Razem 15 729,00

Powiat Dom Pom ocy Społecznej Kwota w złotych
Powiat Średzki Malczyce 15 729,00

Razem 15 729,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych 

powiatów, z rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej 

działalności domów pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF100.

Z up.

Celina Marzena Ąziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżeki



FB-BP.3111.214.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 lipca 2020 r.

Powiat Świdnicki

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.267.2020.MF.2647 

( nr wewnętrzny -  MF100) z dnia 03 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

___________________________________________________________________________ (w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat
Świdnicki 852 85202 2130 51 069,00

Razem 51 069,00

Powiat Dom Pom ocy Społecznej Kwota w złotych

Powiat Świdnicki Jaskulin 28 812,00
Świebodzice 22 257,00

Razem 51 069,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych 

powiatów, z rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej 

działalności domów pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF100.
Z up. WOJEtó/ODy QOyfoŚ).ĄSKIEGO 

Celina\bM&%?iffl?^iedzuik
DYREKTOR W UDZIAŁU

pinan sów  i U . ' > •



FB-BP.3111.214.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 lipca 2020 r.

Powiat Trzebnicki

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.267.2020.MF.2647 

( nr wewnętrzny -  MF100) z dnia 03 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

______________     (w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat
Trzebnicki 852 85202 2130 88 282,00

Razem 88 282,00

Powiat Dom Pom ocy Społecznej Kwota w złotych
Powiat Trzebnicki Oborniki Śląskie 88 282,00

Razem 88 282,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych 

powiatów, z rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej 

działalności domów pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF100.



FB-BP.3111.214.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 lipca 2020 r.

Powiat Wrocławski

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.267.2020.MF.2647 

( nr wewnętrzny -  MF100) z dnia 03 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

___________________________________________________________________________(w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat
Wrocławski 852 85202 2130 9 501,00

Razem 9 501,00

Powiat Dom Pom ocy Społecznej Kwota w złotych
Powiat Wrocławski Kąty Wrocławskie 9 501,00

Razem 9 501,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych 

powiatów, z rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej 

działalności domów pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF100.



FB-BP.3111.214.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 lipca 2020 r.

Powiat Ząbkowicki

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.267.2020.MF.2647 

( nr wewnętrzny -  MF100) z dnia 03 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

___________________________________________________________________________ (w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat
Ząbkowicki 852 85202 2130 178 232,00

Razem 178 232,00

Powiat Dom Pom ocy Społecznej Kwota w złotych

Powiat Ząbkowicki
Henryków 26 319,00
Ziębice 46 122,00
Ząbkowice 44 841,00
Opolnica 60 950,00

R azem 178 232,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych 

powiatów, z rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej 

działalności domów pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF100.
Z up. WOJEWODY JDOLNCpLMSKiEGO 

ślina Mcm;mrZ. z.ier'ziakCelin,
DYREKTOR WY 

Finansów i Buc
ZIAŁU
£<3tU



FB-BP.3111.214.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 lipca 2020 r.

Powiat Zgorzelecki

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.267.2020.MF.2647 

( nr wewnętrzny -  MF100) z dnia 03 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

______________     (w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat
Zgorzelecki 852 85202 2130 104 223,00

Razem 104 223,00

Powiat Dom Pom ocy Społecznej Kwota w złotych

Powiat Zgorzelecki
Zgorzelec ul.Pułaskiego 28 785,00
Zgorzelec ul.Przechodnia 45 549,00
Opolno Zdrój 29 889,00

R azem 104 223,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych 

powiatów, z rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej 

działalności domów pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF100.
Z up. WOJEWODY DOLtyOiljĄSKIEGG



FB-BP.3111.214.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 lipca 2020 r.

Urząd Miasta Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.267.2020.MF.2647 

( nr wewnętrzny -  MF100) z dnia 03 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

______________     (w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

MNPP Legnica 852 85202 2130 45 259,00

Razem 45 259,00

Powiat Dom Pom ocy Społecznej Kwota w złotych
MNPP Legnica Grabskiego 11 45 259,00
Razem 45 259,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych 

powiatów, z rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej 

działalności domów pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF100.

Zup. WOJEWODY DOI



FB-BP.3111.214.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 lipca 2020 r.

Urząd Miasta Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.267.2020.MF.2647 

( nr wewnętrzny -  MF100) z dnia 03 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

___________________________________________________________________________ (w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

MNPP
Wałbrzych 852 85202 2130 37 943,00

Razem 37 943,00

Powiat Dom Pom ocy Społecznej Kwota w złotych

MNPP Wałbrzych Zachodnia 17 20 933,00
Osiedle Górnicze 19 a 17 010,00

Razem 37 943,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych 

powiatów, z rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej 

działalności domów pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF100.



FB-BP.3111.214.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.267.2020.MF.2647 

( nr wewnętrzny -  MF100) z dnia 03 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

___________________________________________________________________________(w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

MNPP
Wrocław 852 85202 2130 412 616,00

Razem 412 616,00

Powiat Dom Pom ocy Społecznej Kwota w złotych
Karmelkowa 25/27 89 708,00
Rędzińska 66/68 60 650,00
Mączna 3 55 173,00
Świątnicka 25/27 32 305,00
Kaletnicza 8 34 224,00

MNPP Wrocław Fama 3 34 443,00
Objazdowa 40 15 032,00
Grunwaldzka 104 28 935,00
Okulickiego 2 10 467,00
Jutrosińska 29 4 319,00
Jutrosińska 29 a 3 527,00
Św. Marcina 22 241,00
Ks. Marcina Lutra 2-8 21 592,00

Razem 412 616,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych 

powiatów, z rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej 

działalności domów pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:



Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF100.
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