
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Gminy 
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 Gminy Bolesławiec 14 009

Razem 14 009

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 Gminy 
Borów

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 Gminy Borów 2 880

Razem 2 880

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 Gminy 
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 Gminy Chojnów 11 311

Razem 11 311

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 Gminy 
Ciepłowody

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 Gminy Ciepłowody 5 754

Razem 5 754

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. WOJE 3KIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Gminy 
Cieszków

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 Gminy Cieszków 8 658

Razem 8 658

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 Gminy 
Czarny Bór

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 Gminy Czarny Bór 5 755

Razem 5 755

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 Gminy 
Czernica

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 Gminy Czernica 13 520

Razem 13 520

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. WOJEWp^Y D O L J J O ^ k IEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB~BP.3111.240.2020.HS

Urząd Gminy 
Długołęka

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 Gminy Długołęka 22 109

Razem 22 109

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 Gminy 
Dobromierz

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 Gminy Dobromierz 5 648

Razem 5 648

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 LhłÓ śU sKIEG O
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Gminy 
Dobroszyce

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 Gminy Dobroszyce 7 082

Razem 7 082

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.

1  up- A sk ie g o

Celina M arzenk.D ziedziak
d y r e k t o r  w y d z ia ł u
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FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Gminy 
Domaniów

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Domaniów 5 504

Razem 5 504

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,
|KJJ5LĄSKIEGO 

Celina M arzen a^  ziedziuk
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 Gminy 
Dziadowa Kłoda

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 Gminy Dziadowa Kłoda 6 752

Razem 6 752

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® ^ S K IE-  
Celina M arzend\bziedziak  

DYREKTO R WYDZIAŁU 
Finansów i Bucftetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Gminy 
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 Gminy Dzierżoniów 11 763

Razem 11 763

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

c e ih m 1
DYREKTO R  

Finansów i

ŚLĄSKIEGO

!ziedziak  
DZIAŁU 
lżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Gminy 
Gaworzyce

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 Gminy Gaworzyce 5 600

Razem 5 600

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 J ^ O Y  |O^O^LĄSKIEGO

Celina Marzena yzieciziak
DYREKTO R WYDZIAŁU

Finansów i Budastu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Gminy 
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 Gminy Głogów 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. W O JE V y t^ .y ^ I^ L ^ S K IE G O

Celina M arzena D u d z ia k  
DYREKTO R WYDZIAŁU 

Finansów i Budżet i)



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Gminy 
Grębocice

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 Gminy Grębocice 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.

2 up. W OJB^pDY DpLN6ś}.ĄSKIEGO
. w m Ł ,

Celina M arzena Dziedziuk  
DYREKTO R WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Gminy 
Gromadka

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 Gminy Gromadka 8 620

Razem 8 620

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 M arzena Dziedziulc 
DYREKTO R WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Gminy 
Janowice Wielkie

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 Gminy Janowice Wielkie 8 384

Razem 8 384

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 DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M arzena V ziedziak  
DYREKTO R WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Gminy 
Jemielno

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 Gminy Jemielno 8 179

Razem 8 179

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. mjEmwMTEGo
Celina M arzena D kedziak  

DYREKTO R WYDZW 
Finansów i Budżetll



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Gminy 
Jerzmanowa

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 Gminy Jerzmanowa 10 875

Razem 10 875

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. WOJRAiODY DpLNÓŚliASKIEGO

Celina Marzena ftjziedz.iak
DYREKTO R WYDZIAŁU

Finansów i Budżatu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Gminy 
Jeżów Sudecki

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 Gminy Jeżów Sudecki 6 676

Razem 6 676

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 OJEWOPY pOLMÓ^LĄSKIEGO 

I b tie d z ia k
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Buoźetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Gminy 
Jordanów 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 Gminy Jordanów Śląski 5 313

Razem 5 313

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  DOLNOŚLĄSKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Gminy 
Kamieniec Ząbkowicki

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 Gminy Kamieniec Ząbkowicki 11 284

Razem 11284

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.



FB-BP.3111.240.2020.HS

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

Urząd Gminy 
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 Gminy Kamienna Góra 10 737

Razem 10 737

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 ;
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Gminy 
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 Gminy Kłodzko 23 735

Razem 23 735

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 
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Gminy 
Kobierzyce

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 Gminy Kobierzyce 19 717

Razem 19 717

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 T O J ^ W # ' SK ,EG 0
Celina M arzena tdziedziak  
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Gminy 
Kondratowice

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 Gminy Kondratowice 8 309

Razem 8 309

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.

I  up. WOJEWODY DOLN0i^ĄS|<|EGO

c e U n JM im k J d z ic ik
d y r e k t o r  w y ó z ia ł u

Finansów i Budżtiu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Gminy 
Kostomłoty

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 Gminy Kostomłoty 8 399

Razem 8 399

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. WOJEWi%m 5KIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Gminy 
Kotla

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 Gminy Kotla 8 373

Razem 8 373

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 DOLw 5śUsKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Gminy 
Krośnice

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 Gminy Krośnice 11 400

Razem 11 400

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'
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Gminy 
Krotoszyce

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 Gminy Krotoszyce 8 037

Razem 8 037

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 DOL.f)K5Su\SKIEGO

C e li^ li/d m b J e d z ia k
DYREKTO R WYDZIAŁU
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Gminy 
Kunice

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 Gminy Kunice 8 356

Razem 8 356

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 DOLMÓ^ĄSKIEGO

Celina M arzena p zied zia k  
DYREKTO R W YW IA Ł U 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3 111 .240.2020.HS

Urząd Gminy 
Legnickie Pole

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 Gminy Legnickie Pole 8 610

Razem 8 610

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 Gminy 
Lewin Kłodzki

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 Gminy Lewin Kłodzki 5 569

Razem 5 569

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 DOLNÓŚUSKIEGO

r .. . .  Celina M arzena D tfedzutk
DYREKTO R WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Gminy 
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 Gminy Lubań 8 428

Razem 8 428

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 DOLMOŚLĄSKIEGO

C eH M ^fŚ ^ tu J ied zia k  
DYREKTO R WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Gminy 
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 Gminy Lubin 21 486

Razem 21 486

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 DOLijłOŚLĄSKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Gminy 
Łagiewniki

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 Gminy Łagiewniki 8 141

Razem 8 141

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 DOl,N 0Sy\SKIEGO

Celina M arzetiW m iedziak  
DYREKTO R WYDZIAŁU 
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Gminy 
Malczyce

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 Gminy Malczyce 8 517

Razem 8 517

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

Celina M arzena\pziedziak
DYREKTO R WYDZIAŁU
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Gminy 
Marcinowice

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 Gminy Marcinowice 8 038

Razem 8 038

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 \^ Y 'D a .K 0 Ś L ^ S K IE G O

Celina Marzena ¡M edziak
DYREKTO R W YDZIAŁU

Finansów i Budże|u



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Gminy 
Marciszów

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 Gminy Marciszów 8 021

Razem 8 021

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. WOJQWODYitX)L^Oj&LĄSKIEGO

C eli(il!StW m 'Jziedziak
DYREKTO R VWDZIALU 
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Gminy 
Męcinka

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 Gminy Męcinka 8 538

Razem 8 538

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, DOLN'
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OSKIEGO

Celina WdWŹHWtyfi<Sdziak
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Gminy 
Mietków

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 Gminy Mietków 8 508

Razem 8 508

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
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Gminy 
Miękinia

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 Gminy Miękinia 8 910

Razem 8 910

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 Marzenfróziedziak
DYREKTO R VWDZIALU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Gminy 
Miłkowice

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 Gminy Miłkowice 11 935

Razem 11 935

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. WOJEWOQY DOLNOŚLĄSKIEGO

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Gminy 
Mściwojów

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 Gminy Mściwojów 8 436

Razem 8 436

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. WOJ,

Celina Marzen
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Gminy 
Mysłakowice

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 Gminy Mysłakowice 11 172

Razem 11 172

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
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Gminy 
Niechlów

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 Gminy Niechlów 8 741

Razem 8 741

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. WOJ

Celina M arzena Ę ziedziak
d y r e k t o r  w y d z ia ł u



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Gminy 
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 Gminy Nowa Ruda 14 288

Razem 14 288

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
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Gminy 
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 Gminy Oleśnica 16 895

Razem 16 895

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 a r z e ń  D ziedziak  
d y r e k t o r  W y d z ia łu  

Finansów i Buąfźetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Gminy 
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 Gminy Oława 21 642

Razem 21 642

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 JB to D Y CO \SKIEGC
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Gminy 
Osiecznica

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 Gminy Osiecznica 7 552

Razem 7 552

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. W O J E ^ ^ J ^ N t ó s U S K IE G O

Celina M arzena D nedziak  
DYREKTO R WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Gminy 
Paszowice

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 Gminy Paszowice 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 lip. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

PUedziak
DYREKTO 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 Gminy 
Pęcław

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 Gminy Pęcław 8 059

Razem 8 059

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 Gminy 
Pielgrzymka

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 Gminy Pielgrzymka 8 561

Razem 8 561

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 DOUKftLĄSKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Gminy 
Platerówka

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 Gminy Platerówka 2 889

Razem 2 889

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 pyCtóLĄSKIEG O
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Gminy 
Podgórzyn

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 Gminy Podgórzyn 11 376

Razem 11376

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 w b D Y  p o l n / ś i W g i
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Gminy 
Przeworno

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 Gminy Przeworno 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. WOJ^pYJOl/ogLASKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Gminy 
Radwanice

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 Gminy Radwanice 8 633

Razem 8 633

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. m O V 08Y J)GOi6^LĄSKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Gminy 
Rudna

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 Gminy Rudna 11 237

Razem 11 237

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. WOJEWODY DOLMOŚLĄSKIEG; 
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Gminy 
Ruja

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 Gminy Ruja 5 719

Razem 5 719

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 Gminy 
Siekierczyn

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 Gminy Siekierczyn 5 582

Razem 5 582

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 B^ ^ ^ Lj&|SKIEG0
Celina M arzeh aD ziedziak  

DYREKTO R WYDZIAŁU 
Finansów i Ertidźetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Gminy 
Stara Kamienica

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 Gminy Stara Kamienica 6 877

Razem 6 877

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. VVOJEW C^Y^DOL|)Ośl^KiEGG

Celina Marzena Dzredziak
DYREKTO R WYDZIĄŁU

Finansów i Budżełtn



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Gminy 
Stare Bogaczowice

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 Gminy Stare Bogaczowice 8 502

Razem 8 502

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^tASKIEGO

Celina ę/h.iak
DYREKTO R W YlfelAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Gminy 
Stoszowice

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 Gminy Stoszowice 5 778

Razem 5 778

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.

ZUPW° ® ^ SK,EGL

d y r e k t o r  w y d z ia ł u  
F inansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Gminy 
Sulików

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 Gminy Sulików 8 221

Razem 8 221

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 DOUslOŚî klEU 

Celina K & S ik lia k
DYREKTO R WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Gminy 
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 Gminy Świdnica 19 855

Razem 19 855

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 DOLNOgCftSKIEGO

C e lin a W /iM m A ia k  
DYREKTO R WYDZIAŁU  

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Gminy 
Udanin

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 Gminy Udanin 8 498

Razem 8 498

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 Gminy 
Walim

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 Gminy Walim 8 535

Razem 8 535

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

Celi n i/d z  iak
DYREKTO R WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Gminy 
Warta Bolesławiecka

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 Gminy Warta Bolesławiecka 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Gminy 
Wądroże Wielkie

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 Gminy Wądroże Wielkie 8 291

Razem 8 291

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.ia^DY ̂ o^JO^LĄSKIEGO

C e li^ W a r ie n a  b z ie d z ia k
D YR tKTO 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 Gminy 
Wińsko

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 Gminy Wińsko 13 869

Razem 13 869

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 Gminy 
Wisznia Mała

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 Gminy Wisznia Mała 11 309

Razem 11 309

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 Gminy 
Zagrodno

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 Gminy Zagrodno 8 596

Razem 8 596

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 Gminy 
Zawonia

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 Gminy Zawonia 8 594

Razem 8 594

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 Gminy 
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 Gminy Zgorzelec 8 364

Razem 8 364

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 Gminy 
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 Gminy Złotoryja 10 965

Razem 10 965

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 Gminy 
Żórawina

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 Gminy Żórawina 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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.HS

Urząd Gminy 
Żukowice

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 Gminy Żukowice 8 208

Razem 8 208

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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