
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta 
Bielawa

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie 

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta Bielawa 41 039

Razem 41 039

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Zup.

Celina M arzeno
d y r e k t o r  

Finansów i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta 
Boguszów Gorce

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta Boguszów Gorce 19 697

Razem 19 697

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Zup.
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D v S iS na™  d y r e k t o r  w t d z ia ł u
'"inansówi Burf/Ptn



FB-BP.3111.240.2020.HS

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta Bolesławiec 45 043

Razem 45 043

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 pó stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF094.
Z up.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta 
Chojnów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(■w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta Chojnów 15 081

Razem 15 081

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Zup
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DYREKTOR WYbziAŁU 
Finansów i Budietu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta 
Duszniki Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta Duszniki Zdrój 8 034

Razem 8 034

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C elin a  M arzena^D ziedziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budratu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta Dzierżoniów 41 261

Razem 41 261

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 realizacj i 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 -  MF094.

Z up.

Celina M arzena  
DYREKTOR 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie 

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta Głogów 94 599

Razem 94 599

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Z up. WOJEWODY; DOLNOŚLĄSKIEGO
‘ '¿LnUa L /

Celina Marzena Dżiedziak
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetyiżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta 
Jawor

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta Jawor 35 546

Razem 35 546

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Z up. WOJfiWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M arzend Dziedzicik 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta 
Jedlina Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta Jedlina Zdrój 8 557

Razem 8 557

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Z up. WOJEWODY D O L IŃ S K IE G O

W m J h Z  ■ >Celina M arzena Uzieaziak. 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta Jelenia Góra 79 066

Razem 79 066

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKI EGO

Celina W m tm f a / i e d z ia k  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Bualatu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta Kamienna Góra 21 536

Razem 21 536

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

ZUPW0W I # ^ SKIEG0
Celina M arzena Dziedzialc 

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta 
Karpacz

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta Karpacz 8 233

Razem 8 233

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Z up. WOJEWODY DOŁNÓś I ą SKIEGO

„ w m / A a  . .Celina M arzena tyziedziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżtetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 łipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta Kłodzko 39 090

Razem 39 090

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Z up. W O JE ^ D Y  D ^M pL^SKIEG O

Celina M arzena D ziedziak  
DYREKTOR WTDŻłAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta 
Kowary

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie 

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta Kowary 13 729

Razem 13 729

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Z u p .W O J^ jp j^ L A S K IE G O

Celina M arzena D ziedziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta 
Kudowa Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta Kudowa Zdrój 14 110

Razem 14 110

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Celina Marzena Dziedziak
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta Legnica 128 238

Razem 128 238

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

z ^ i i # * iE so
Celina M arzena D ziedziak  

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta Lubań 22 469

Razem 22 469

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Celina Marzena bziedziak
DYREKTOR W YDŻ|AŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie 

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta Lubin 79 499

Razem 79 499

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Celina Marzena Dziedziak
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu)



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta 
Nowa Ruda

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie 

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta Nowa Ruda 30 904

Razem 30 904

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Z up. W O J B ^ j^ ^ i^ Ą S K IE G O

Celina M arzena D ziedziak  
DYREKTOR WYDZI.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie 

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta Oleśnica 36 883

Razem 36 883

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Z up. WOJE SKIEGO

Celina Marzena Dziedziak
DYREKTOR W YDZfAŁU

Finansów i Budżeti



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta Oława 34 436

Razem 34 436

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Z up. W O J E ^ ^ ^ Ś ^ sk ieg o

Celina M arzena D ziedziak  
DYREKTOR w y d z W u 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta 
Piechowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie 

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta Piechowice 7 015

Razem 7 015

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

C elin a  M arzen a  D ziedziak
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta 
Pieszyce

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie 

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta Pieszyce 10 163

Razem 10 163

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Celina M arzena tĄ iedziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta 
Piława Górna

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie 

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta Piława Górna 8 100

Razem 8 100

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Z up. WOJBWODY LĄSKIEGO

. . . .  larzenn D zieazm k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta 
Polanica Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta Polanica Zdrój 5 744

Razem 5 744

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Celina Marzena Óziedziak
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finof>3ów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta 
Szczawno Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie 

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta Szczawno Zdrój 8 549

Razem 8 549

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Z up WOJEWODY DOLNO^-ĄSKIEGO

Celina M arzena Dziedzuik  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Bud&etu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta 
Szklarska Poręba

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta Szklarska Poręba 10 052

Razem 10 052

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Celirui Marzeno bziedziak
DYREKTOR W TÖZIALU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie 

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta Świdnica 81 388

Razem 81 388

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Zup WOJEV OSKIEGO

Celina M arzena ik ied zm k  
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżełu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta 
Świebodzice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie 

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta Świebodzice 27 671

Razem 27 671

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Z up. WOJgWOOY DOLMOSLĵ SKIEGO

w ł Z ,  . ,
Celina M arzena\D ziedzujk  

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta 
Świeradów Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta Świeradów Zdrój 8 192

Razem 8 192

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Z up. WOJEWODY- DOLNOŚLĄSKIEGO

r r  p M LCelina M arzena D%iedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie 

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta Wałbrzych 155 378

Razem 155 378

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Zup. WOJ
iYdoim0 ślA skiego

Celina Marzena Dńedziak
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżmu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta 
Wojcieszów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie 

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta Wojcieszów 3 387

Razem 3 387

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Z up. W O J ^ ^ ^ ^ t M ^ A S K I E G O

Celina Marzena Dziedziak
DYREKTOR W YDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta Wrocław 656 821

Razem 656 821

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Z u p W ^ » ^ SKIEG0 
Celina M arzena l\z.iedziak

DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansów i Budżaftu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta 
Zawidów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie 

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta Zawidów 8 608

Razem 8 608

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Z up. WO.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie 

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta Zgorzelec 33 683

Razem 33 683

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Z u p m * i m k £ U E o o

Hansów i SudźJj



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta Złotoryja 17 501

Razem 17 501

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Z '• WOJI 
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Bardo 7 930

Razem 7 930

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

2  up
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Bierutów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Bierutów 8 472

Razem 8 472

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Bogatynia 34 807

Razem 34 807

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Celina Marzena Dziedziak
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finonsów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Bolków

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Bolków 13 911

Razem 13 911

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Z up. WOJEWOD.Y DOLNOŚLĄSKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie 

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Brzeg Dolny 8 367

Razem 8 367

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

ŚLĄSKIEGO

farze nu D zitd zia k  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie 

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka 28 720

Razem 28 720

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Zup. WOJEWOay DOLNO®
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Chocianów 13 801

Razem 13 801

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Z up. WOJEWODY DQU<i0fcLĄSKIEG0
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Głuszyca

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Głuszyca 11 568

Razem 11 568

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Zup WOJ,
SK /EGO

Celina M arzerw  /)•*; .i ■

r e k t o r
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Góra 29 338

Razem 29 338

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Z up, WOJEWODY

w m

LASKIEGO

Celirfa MarzeftWDziedziak
DYREKTOR WKDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie 

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Gryfów Śląski 13 961

Razem 13 961

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Z up. WOJEWODY DOLNÓŚllĄSKIEGO
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DYREKTOR WYDZIAŁU 
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Jaworzyna Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Jaworzyna Śląska 9 980

Razem 9 980

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Z up. WOJ^ ) ^ ^ ^ L Ą S K I E G O

Celina M arzena Q ziedziak  
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Jelcz-Laskowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice 24 681

Razem 24 681

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Z up. W O ^ jU JY  DOROHUSKIEGO

Celina Marzena' Dziedziak
DYREKTOR W YDZIAŁU
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 22 700

Razem 22 700

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Z up. W J ^ Y ^ Ś O ^ Ą S K I E G O

Celirui M arzena b zied zia k  
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Lądek Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Lądek Zdrój 11 383

Razem 11383

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Z up WOJEWODY DO LM ÓŚUSKIEGO

Celina Marzena Dzieaziak
DYREKTOR W YDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Leśna

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Leśna 11 487

Razem 11 487

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Z up. WOJ* yOSLĄSKIEGO

Celina Marzena Dziedziak
DYREKTOR WYÓZIAŁU

Finansów i Budźjbtu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie 

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Lubawka 14 086

Razem 14 086

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Z up. V V O J E V ^ p ^ ^ Ś L ^ S K IE G O

Celina M arzena D iiedziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Lubomierz 8 667

Razem 8 667

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

c jM & k  iz ied z ia k
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie 

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Lwówek Śląski 18 782

Razem 18 782

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Z up. WOJEWODY DOLNlZfSlASKIEGO

C elin M ^m ^S z ted zia k  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Mieroszów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Mieroszów 8 006

Razem 8 006

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Z up. WOJE

Celina Marzena t  miedziak
DYREKTOR WYI ZIAŁU

Finansów i Bui :etu

SKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Międzybórz

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Międzybórz 6 433

Razem 6 433

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Z up. w o j e w o d y -do lw oSCAs k ie g o

r v  m m m l i,Celina M arzena LMeaziak. 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Międzylesie

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Międzylesie 8 616

Razem 8 616

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Celina M arzena\D ziedziak  
d y r e k t o r  wyW ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Milicz

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Milicz 30 764

Razem 30 764

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Mirsk

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie 

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Mirsk 13 638

Razem 13 638

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Z up. WO, LĄSKIEGO
m

Celina Marzena Vziedziak
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżjbtu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Niemcza

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Niemcza 8 650

Razem 8 650

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Z up. WOJEWODY DOLi^OŚtySKIEGO

Celina nUłrzfflm tyii/dzitik
DYREKTOR W Y P A Ł U

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Nowogrodziec

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie 

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Nowogrodziec 18 322

Razem 18 322

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Z up. W O ^ ^ g j iN p Ś L A S K IE G O

Celina MarzenaJJziedziak
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Oborniki Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie 

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Oborniki Śląskie 18 071

Razem 18 071

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Z up. W O J E W j^  p ^ U ^ L A g K I  EGO

Celina Marzena Dztędziak.
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetuj



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Olszyna

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Olszyna 8 106

Razem 8 106

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Z up. W O J ^ y ^ ^ SKIEGO

Celina Mcirzena Sziedzicik
DYREKTOR WYD^JAŁU

Finansów i BudżStu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Pieńsk

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Pieńsk 12 155

Razem 12 155

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Z up■ wojewody;,!
Ślą s k ie g o

Ce™ ^ i hX Dziedziakd y r e k t o r  Wy d z ia ł u
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Polkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie 

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych).

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Polkowice 38 936

Razem 38 936

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Z up. WO , f o M ) Ł / \S K \  EGO

Celina M arzena D ziedziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie 

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Prochowice 11 429

Razem 11 429

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

z up. w o j e w o d y  d o lM )ślJ\s k ie g o

Celina M arzena Ó ziedziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżeęuj



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Prusice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Prusice 11 623

Razem 11 623

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Przemków

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Przemków 11 393

Razem 11393

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Z  up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celirbh i^firiek(t^t>Jedziak
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Radków

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie 

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Radków 13 802

Razem 13 802

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Z lip. W O J l^ Y ^ N ^ L Ą S K iE G O

Celina M arzena Oziedzuik  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Siechnice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie 

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Siechnice 18 515

Razem 18 515

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Z

Celina
DYREKTOR

Finansów i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Sobótka

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie 

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Sobótka 19 805

Razem 19 805

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

z up. w o je^ A s k ie g o

Celina Marzena ffiziedziak
DYREKTOR W Y P A Ł U



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Stronie Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Stronie Śląskie 5 761

Razem 5 761

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Cel iruiwai^Ji& łlm i/dziak
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Strzegom

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Strzegom 27 849

Razem 27 849

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Zup. WOJEWppYOOU 'Laskiego
C l . f l m d m , /
Celina M arzena D Ę edziak

d y r e k t o r  W rD Z^ŁU  
Finansów i Budżeti



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Strzelin 28 422

Razem 28 422

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Zup.

Celina M arzena  
DYREKTOR 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Syców

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie 

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Syców 16 723

Razem 16 723

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Z up. W O J ^ O W  t^ X j/0 ś)-ĄSKIEG0

Celina M arzena D ziedziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Szczytna 7 787

Razem 7 787

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Zup WOJi

r / . ' - J m
Celina M arzena

^ skiego

d y r e k t o r  w ydÄ * *
Finansów i Budże



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Ścinawa

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Ścinawa 11 364

Razem 11364

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Z up
¡laskiego

Finansów i B a le tu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Środa Śląska 18 749

Razem 18 749

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

z u p w ) jE m m # K,Ee°
Celirut M arzena D ziedziak  

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i BudźeM



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Świerzawa 8 062

Razem 8 062

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Z up. W O JE^^^D^LN^ŚyiSKIEG O

Celina M arzena D ziedziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżeoj



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Trzebnica 11 209

Razem 11209

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Z up.

Celina M arzen  
DYREKTOR Vv

Finansów i Bi tiźetu

^DifNdŚLĄSKIEGO

1ziedzialc 
DZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie 

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Twardogóra 8 616

Razem 8 616

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Z up. W O J ^ V ^ i ASK,EGO 

Celina M arze tu rpziedziak
d y r e k t o r  wyW ia łu

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Wąsosz

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Wąsosz 14 237

Razem 14 237

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Z up

CeD Y R ^ Z ZCna ° \ edziak
DYREKTOR WYDZhAŁU

Finansów i Budże^

ą s k ie g o



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Węgliniec

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Węgliniec 10 416

Razem 10 416

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Z up. W O JEV^DY;DO LN^UsKIEG O

Celina M arzena U nedziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Wiązów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Wiązów 10 036

Razem 10 036

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 strome 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF094.

Zup, Os k ie g o

Celina Marzena D^iedziak
DYREKTOR W YDŹłAŁU

Finansów i Budżeti



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Wleń

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Wleń 5 497

Razem 5 497

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Wołów 27 754

Razem 27 754

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Z up. W OJEVW ^y  [

Celina Marzei
DYREKTOR
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie 

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie 22 239

Razem 22 239

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Zup
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Ziębice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie 

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Ziębice 19 586

Razem 19 586

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

LehnaM arzena M iedziak
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budźełu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Złoty Stok

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Złoty Stok 8 511

Razem 8 511

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.

Z up.

Celina M arzen^Dziedziak
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Żarów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie 

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Żarów 13 302

Razem 13 302

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 łipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie 

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Żmigród 16 576

Razem 16 576

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, 

tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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 -  MF094.
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Celina M arzena
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