
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.201.2020.MJ

Wrocław, dnia 20 sierpnia 2020 r.

Urząd Miasta 
Bielawa

W związku korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.197.2020.MF.2352 ( nr wewnętrzny -  MF089) z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zmniejszenia

UM Bielawa 852 85228 2010 21 647,00

Razem 21 647,00

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLN

Celina
DYREKTOR

Finansów i

KIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.201.2020.MJ

Urząd Miasta 
Boguszów Gorce

W związku korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.197.2020.MF.2352 ( nr wewnętrzny -  MF089) z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zmniejszenia

UM Boguszów Gorce 852 85228 2010 960,00

Razem 960,00

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w  układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina  
DYREKTOR W/DZTAŁU 

Finansów i Budżstu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.201.2020.MJ

Urząd Miasta 
Bolesławiec

W związku korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.197.2020.MF.2352 ( nr wewnętrzny -  MF089) z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zmniejszenia

UM Bolesławiec 852 85228 2010 29 652,00

Razem 29 652,00

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
J  ' / J  

Cel in W w l$ w J j$ z i/d 7,iak
DYREKTOR WTDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.201.2020.MJ

Urząd Miasta 
Głogów

W związku korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.197.2020.MF.2352 ( nr wewnętrzny -  MF089) z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zmniejszenia

UM Głogów 852 85228 2010 43 920,00

Razem 43 920,00

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C dinW nji& ^lhzU dziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.201.2020.MJ

Urząd Miasta 
Kłodzko

W związku korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.197.2020.MF.2352 ( nr wewnętrzny -  MF089) z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zmniejszenia

UM Kłodzko 852 85228 2010 1 470,00

Razem 1 470,00

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNQ^£KIEGO

Celina M arzena & ijh.aziak 
DYREKTOR WYDąIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.201.2020.MJ

Urząd Miasta 
Kowary

W związku korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.197.2020.MF.2352 ( nr wewnętrzny -  MF089) z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zmniejszenia

UM Kowary 852 85228 2010 4 400,00

Razem 4 400,00

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

dochodów.

Z up. W O J E W C ^ ^ ^ D ^ ^ IE G O

Celina M arzena D zi\dziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu)



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.201.2020.MJ

Urząd Miasta 
Legnica

W związku korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.197.2020.MF.2352 ( nr wewnętrzny -  MF089) z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zmniejszenia

UM Legnica 852 85228 2010 78 780,00

Razem 78 780,00

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

dochodów.

2 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina m a i^ T m li/O ^ /zia k  
DYREKTOR WYCCIAŁU 

Finansów i BudźWtu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.201.2020.MJ

Urząd Miasta 
Lubań

W związku korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.197.2020.MF.2352 ( nr wewnętrzny -  MF089) z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zmniejszenia

UM Lubań 852 85228 2010 978,00

Razem 978,00

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

dochodów.

Z up. WOJRtoDY DOLMÓ^LĄSKIEGO

Celina M arzenarDziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Bucteetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.201.2020.MJ

Urząd Miasta 
Szklarska Poręba

W związku korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.197.2020.MF.2352 ( nr wewnętrzny -  MF089) z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zmniejszenia

UM Szklarska Poręba 852 85228 2010 21 315,00

Razem 21 315,00

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLMj§V.ĄSKIEGO

Celina Mcn-zenaWaedziak.
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Buoćetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.201.2020.MJ

Urząd Miasta 
Wojcieszów

W związku korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.197.2020.MF.2352 ( nr wewnętrzny -  MF089) z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zmniejszenia

UM Wojcieszów 852 85228 2010 6 720,00

Razem 6 720,00

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

dochodów.

Z up. W OJEW ODY D O m p S U S K IE G O

Cel
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Hnansów i Suoietu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.201.2020.MJ

Urząd Miasta 
Zgorzelec

W związku korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.197.2020.MF.2352 ( nr wewnętrzny -  MF089) z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zmniejszenia

UM Zgorzelec 852 85228 2010 23 730,00

Razem 23 730,00

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C el in ^ M a M M ij^ z/ed zia k  
DYREKTOR WMDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.201.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Góra

W związku korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.197.2020.MF.2352 ( nr wewnętrzny -  MF089) z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zmniejszenia

UMiG Góra 852 85228 2010 2 244,00

Razem 2 244,00

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M arzena H ttedziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budzelu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.201.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Lądek Zdrój

W związku korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.197.2020.MF.2352 ( nr wewnętrzny -  MF089) z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zmniejszenia

UMiG Lądek Zdrój 852 85228 2010 170,00

Razem 170,00

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

dochodów.

2 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

Celint
D Y R E K 7W $^aŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.201.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka

W związku korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.197.2020.MF.2352 ( nr wewnętrzny -  MF089) z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zmniejszenia

UMiG Lubawka 852 85228 2010 800,00

Razem 800,00

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLN0 $|\ĄSKIEGO

Celina m arzenrrU >i/edziak  
DYREKTO R  W YDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.201.2020.MJ

Wrocław, dnia 20 sierpnia 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Milicz

W związku korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.197.2020.MF.2352 ( nr wewnętrzny -  MF089) z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zmniejszenia

UMiG Milicz 852 85228 2010 2 380,00

Razem 2 380,00

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.201.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Nowogrodziec

W związku korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.197.2020.MF.2352 ( nr wewnętrzny -  MF089) z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zmniejszenia

UMiG Nowogrodziec 852 85228 2010 1 728,00

Razem 1 728,00

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

dochodów.

Z up. W O J S ^ i ^ l ^ ś l / Ą S K I E G O

Celina M arzena m ie d z ia k  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budźptu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.201.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Syców

W związku korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.197.2020.MF.2352 ( nr wewnętrzny -  MF089) z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zmniejszenia

UMiG Syców 852 85228 2010 9 170,00

Razem 9 170,00

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

dochodów.

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

Celina M arzena \pziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Buofcetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.201.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa

W związku korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.197.2020.MF.2352 ( nr wewnętrzny -  MF089) z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zmniejszenia

UMiG Świerzawa 852 85228 2010 15 920,00

Razem 15 920,00

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

dochodów.

Z up. W O J ! ^ ^ m } L i^ S i ) A S K IE G O

Celina M arzena l^dedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budaelu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.201.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Węgliniec

W związku korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.197.2020.MF.2352 ( nr wewnętrzny -  MF089) z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zmniejszenia

UMiG Węgliniec 852 85228 2010 4 500,00

Razem 4 500,00

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Cel ̂ M N W m m z i /d z i a k
DYREKTOR TOp^lAŁU

Finansów i Busiżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.201.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

W związku korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.197.2020.MF.2352 ( nr wewnętrzny -  MF089) z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zmniejszenia

UMiG Wołów 852 85228 2010 72 870,00

Razem 72 870,00

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.201.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

W związku korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.197.2020.MF.2352 ( nr wewnętrzny -  MF089) z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zmniejszenia

UMiG Ząbkowice Śląskie 852 85228 2010 28 138,00

Razem 28 138,00

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.201.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Zloty Stok

W związku korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.197.2020.MF.2352 ( nr wewnętrzny -  MF089) z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zmniejszenia

UMiG Złoty Stok 852 85228 2010 300,00

Razem 300,00

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

dochodów.

Z up. WOJEWODY DO LN p& ASK IEG O

C elin }łM m M ih z/‘̂ -iak 
DYREKTOR WTOZIAŁU 

Finansów i Busżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.201.2020.MJ

Urząd Gminy 
Dobroszyce

W związku korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.197.2020.MF.2352 ( nr wewnętrzny -  MF089) z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zmniejszenia

UG Dobroszyce 852 85228 2010 2 020,00

Razem 2 020,00

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

dochodów.

I  Up. WOJE)W$DY DOLfclO&DPtSKIEGO

C e lin a  M a rze n e rŚ k ie d z ic ik
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.201.2020.MJ

Urząd Gminy 
Dziadowa Kłoda

W związku korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.197.2020.MF.2352 ( nr wewnętrzny -  MF089) z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zmniejszenia

UG Dziadowa Kłoda 852 85228 2010 568,00

Razem 568,00

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄS

Celiu 
DYR

Finansów i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.201.2020.MJ

Wrocław, dnia 20 sierpnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Gaworzyce

W związku korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.197.2020.MF.2352 ( nr wewnętrzny -  MF089) z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zmniejszenia

UG Gaworzyce 852 85228 2010 1 512,00

Razem 1 512,00

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.201.2020.MJ

Urząd Gminy 
Głogów

W związku korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.197.2020.MF.2352 ( nr wewnętrzny -  MF089) z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zmniejszenia

UG Głogów 852 85228 2010 2 214,00

Razem 2 214,00

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.201.2020.MJ

Urząd Gminy 
Grębocice

W związku korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.197.2020.MF.2352 ( nr wewnętrzny -  MF089) z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zmniejszenia

UG Grębocice 852 85228 2010 4 896,00

Razem 4 896,00

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.201.2020.MJ

Urząd Gminy 
Kamieniec Ząbkowicki

W związku korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.197.2020.MF.2352 ( nr wewnętrzny -  MF089) z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zmniejszenia

UG Kamieniec Ząbkowicki 852 85228 2010 10 110,00

Razem 10 110,00

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.201.2020.MJ

Urząd Gminy 
Pęcław

W związku korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.197.2020.MF.2352 ( nr wewnętrzny -  MF089) z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zmniejszenia

UG Pęcław 852 85228 2010 2 214,00

Razem 2 214,00

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina
DYREKTOR WYTEI/4 u

Finansów i Budaetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.201.2020.MJ

Urząd Gminy 
Przeworno

W związku korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.197.2020.MF.2352 ( nr wewnętrzny -  MF089) z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zmniejszenia

UG Przeworno 852 85228 2010 873,00

Razem 873,00

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

dochodów.

Z up. WOJEWQDY-DOLNtótASKIEGO

Celina s/lz iak
DYREKTOR WYOZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.201.2020.MJ

Wrocław, dnia 20 sierpnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Stoszowice

W związku korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.197.2020.MF.2352 ( nr wewnętrzny -  MF089) z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zmniejszenia

UG Stoszowice 852 85228 2010 5 720,00

Razem 5 720,00

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.201.2020.MJ

Urząd Gminy 
Sulików

W związku korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.197.2020.MF.2352 ( nr wewnętrzny -  MF089) z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zmniejszenia

UG Sulików 852 85228 2010 9 510,00

Razem 9 510,00

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

dochodów.

Z up. W O J Ul) I Sr.GO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.201.2020.MJ

Urząd Gminy 
Zawonia

W związku korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.197.2020.MF.2352 ( nr wewnętrzny -  MF089) z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zmniejszenia

UG Zawonia 852 85228 2010 1 960,00

Razem 1 960,00

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

dochodów.

Celina Mt:r?.ena Cviedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.201.2020.MJ

Urząd Gminy 
Złotoryja

W związku korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.197.2020.MF.2352 ( nr wewnętrzny -  MF089) z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zmniejszenia

UG Złotoryja 852 85228 2010 6 180,00

Razem 6 180,00

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.201.2020.MJ

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.197.2020.MF.2352 

( nr wewnętrzny -  MF089) z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Jelenia Góra 852 85228 2010 73 056,00

Razem 73 056,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na organizowanie 

i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF089.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina 
DYREKTOR WYDZTXtU 

Finansów i BurlAtu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.201.2020.MJ

Urząd Miasta 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.197.2020.MF.2352 

( nr wewnętrzny -  MF089) z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Lubin 852 85228 2010 15 828,00

Razem 15 828,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na organizowanie 

i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF089.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.201.2020.MJ

Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.197.2020.MF.2352 

( nr wewnętrzny -  MF089) z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Wałbrzych 852 85228 2010 23 216,00

Razem 23 216,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na organizowanie 

i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF089.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

DYREKTOR WfwlAŁU 
Finansów i Bitożetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.201.2020.MJ

Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.197.2020.MF.2352 

( nr wewnętrzny -  MF089) z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Wrocław 852 85228 2010 40 410,00

Razem 40 410,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na organizowanie 

i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF089.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celin /IÓzieflziak.
DYREKTOR W m ZfAŁU  

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.201.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Bierutów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.197.2020.MF.2352 

( nr wewnętrzny -  MF089) z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Bierutów 852 85228 2010 21 000,00

Razem 21 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na organizowanie 

i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF089.

Z up. WOJEWODY DOLNO$LĄSKIEGO

Celin i-ydz ia k
DYREKTOR W rp^lAŁU  

Finansów i Buciżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.201.2020.MJ

Wrocław, dnia 20 sierpnia 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.197.2020.MF.2352 

( nr wewnętrzny -  MF089) z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Prochowice 852 85228 2010 7 122,00

Razem 7 122,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na organizowanie 

i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF089.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C e l i n i J M m ^ L J d z i a k  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.201.2020.MJ

Urząd Gminy 
Czernica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.197.2020.MF.2352 

( nr wewnętrzny -  MF089) z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Czernica 852 85228 2010 21 200,00

Razem 21 200,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na organizowanie 

i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF089.

I  up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.201.2020.MJ

Urząd Gminy 
Jeżów Sudecki

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.197.2020.MF.2352 

( nr wewnętrzny -  MF089) z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Jeżów Sudecki 852 85228 2010 25 824,00

Razem 25 824,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na organizowanie 

i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF089.

Z

Celina 
DYREKTOR 

Finansów i
WY


