
FB-BP.3111.278.2020.MIC

Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.91.2020.MF.3471 

( nr wewnętrzny -  MF133) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

(w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat
bolesławiecki 853 85321 2110 3 253,50

Razem: 3 253,50
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej ( poz. 38 w cz. 83 ), przeznaczone są 

na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez 

powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa 

w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad 

orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

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 -  MF133.

Z up. W O JE W O O Y ^N O j^S fflE G O

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.278.2020.MK

Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.91.2020.MF.3471 

( nr wewnętrzny -  MF133) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

___________________________________________     (w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat
dzierżoniowski 853 85321 2110 3 856,00

Razem: 3 856,00
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej ( poz. 38 w cz. 83 ), przeznaczone są 

na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez 

powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa 

w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad 

orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

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-M F133.
Z up. WOJEWOW^OLtjMsKIEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.278.2020.MK

Starostwo Powiatowe 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.91.2020.MF.3471 

( nr wewnętrzny — MF133) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

(w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat głogowski 853 85321 2110 3 253,50

Razem: 3 253,50
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej ( poz. 38 w cz. 83 ), przeznaczone są 

na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez 

powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa 

w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad 

orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

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 -  MF133.

Zup.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.278.2020.MK

Starostwo Powiatowe 
Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.91.2020.MF.3471 

( nr wewnętrzny -  MF133) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

(w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat górowski 853 85321 2110 2 361,80

Razem: 2 361,80
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej ( poz. 38 w cz. 83 ), przeznaczone są 

na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez 

powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa 

w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad 

orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

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 -  MF133.

Z up.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.278.2020.MK

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.91.2020.MF.3471 

( nr wewnętrzny -  MF133) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

 (w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat
kamiennogórski 853 85321 2110 795,30

Razem: 795,30
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej ( poz. 38 w cz. 83 ), przeznaczone są 

na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez 

powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa 

w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad 

orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

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 -  MF133.
Z up.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu

WOJEW(^m)i^iĄSKIEGO 

Edyta Sapała



FB-BP.3111.278.2020.MK

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.91.2020.MF.3471 

( nr wewnętrzny -  MF133) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

(w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat kłodzki 853 85321 2110 4 193,40

Razem: 4 193,40
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej ( poz. 38 w cz. 83 ), przeznaczone są 

na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez 

powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa 

w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad 

orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

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 -  MF133.

Z up. W O JE V ^Y ^O L ^C Ą S K IE G O

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Fin»n$ów i Budżetu



FB-BP.3111.278.2020.MK

Starostwo Powiatowe 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.91.2020.MF.3471 

( nr wewnętrzny -  MF133) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

(w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat legnicki 853 85321 2110 3 012,50

Razem: 3 012,50
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej ( poz. 38 w cz. 83 ), przeznaczone są 

na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez 

powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa 

w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełno sprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad 

orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

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 -  MF133. ,

Z up. W O J E W O D y W L N O Ś p ^ E G O

Edyta Śapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.278.2020.MK

Starostwo Powiatowe 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.91.2020.MF.3471 

( nr wewnętrzny -  MF133) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

(w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat lubański 853 85321 2110 2 072,60

Razem: 2 072,60
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej ( poz. 38 w cz. 83 ), przeznaczone są 

na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez 

powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa 

w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad 

orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

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 -  MF133.

Z up. W O J E W O D ^ O L N ^ ^ S K IE G O

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.278.2020.MK

Starostwo Powiatowe 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.91.2020.MF.3471 

( nr wewnętrzny -  MF133) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat lubiński 853 85321 2110 3 205,30

Razem: 3 205,30
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej ( poz. 38 w cz. 83 ), przeznaczone są 

na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez 

powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa 

w art. 6 ust. 1 piet 1 ww. ustawy.

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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad 

orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

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 -  MF133.

Z up. W OJEVĘd^DOLjii0 ślASKIEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.278.2020.MK

Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.91.2020.MF.3471 

( nr wewnętrzny -  MF133) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

(w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat lwówecki 853 85321 2110 2 337,70

Razem: 2 337,70
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej ( poz. 38 w cz. 83 ), przeznaczone są 

na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez 

powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa 

w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad 

orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

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 -  MF133.

Z up. WOJEWOpfDOLN^śt^SKIEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.278.2020.MK

Starostwo Powiatowe 
Milicz

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.91.2020.MF.3471 

( ni' wewnętrzny -  MF133) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

(w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat milicki 853 85321 2110 723,00

Razem: 723,00
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej ( poz. 38 w cz. 83 ), przeznaczone są 

na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez 

powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa 

w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad 

orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

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 -  MF133.
Z up.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.278.2020.MK

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.91.2020.MF.3471 

( nr wewnętrzny -  MF133) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat oleśnicki 853 85321 2110 3 542,70

Razem: 3 542,70
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej ( poz. 38 w cz. 83 ), przeznaczone są 

na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez 

powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa 

w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad 

orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

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 -  MF133. .

Z up. VVOJEWOO><DOLN^$ł^SKlEGO

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.278.2020.MK

Starostwo Powiatowe 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.91.2020.MF.3471 

( nr wewnętrzny -  MF133) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

(w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat oławski 853 85321 2110 2 361,80

Razem: 2 361,80
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej ( poz. 38 w cz. 83 ), przeznaczone są 

na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez 

powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa 

w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad 

orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

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 -  MF133.

Z up.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

WOJEWODywLNO^jŚKIEGO



FB-BP.3111.278.2020.MK

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Polkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.91.2020.MF.3471 

( nr wewnętrzny -  MF133) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat polkowicki 853 85321 2110 1 325,50

Razem: 1 325,50
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej ( poz. 38 w cz. 83 ), przeznaczone są 

na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez 

powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa 

w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad 

orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

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 -  MF133.

z  up. w o j e w o ^ o T n ^ ^ s k i f g o

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.278.2020.MK

Starostwo Powiatowe 
Strzelin

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.91.2020.MF.3471 

( nr wewnętrzny -  MF133) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

(w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat strzeliński 853 85321 2110 1 566,50

Razem: 1 566,50
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej ( poz. 38 w cz. 83 ), przeznaczone są 

na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez 

powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa 

w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełno sprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad 

orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

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 -  MF133. /
Z up. W O JEW O D ^O LN ^^SK IEG O

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.278.2020.MK

Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.91.2020.MF.3471 

( nr wewnętrzny -  MF133) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

(w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat średzki 853 85321 2110 1 590,60

Razem: 1 590,60
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej ( poz. 38 w cz. 83 ), przeznaczone są 

na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez 

powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa 

w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad 

orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

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 -  MF133. ^

Z up. VVOJEVVC^DOL^§LASKIEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.278.2020.MK

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.91.2020.MF.3471 

( nr wewnętrzny -  MF133) z dnia 19 sieipnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

_________________________________________________________________ (w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sieipnia 2020 r.

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat świdnicki 853 85321 2110 2 892,00

Razem: 2 892,00
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej ( poz. 38 w cz. 83 ), przeznaczone są 

na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez 

powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa 

w art. 6 ust. 1 piet 1 ww. ustawy.

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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełno sprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad 

orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

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 -  MFl;

Zup.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.278.2020.MK

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.91.2020.MF.3471 

( nr wewnętrzny -  MF133) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat trzebnicki 853 85321 2110 3 374,00

Razem: 3 374,00
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej ( poz. 38 w cz. 83 ), przeznaczone są 

na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sieipnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez 

powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa 

w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad 

orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

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 -  MF133.

Z up. WOJEWpdY DOL^ł^LĄSKIEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.278.2020.MK

Starostwo Powiatowe 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.91.2020.MF.3471 

( nr wewnętrzny -  MF133) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

(w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat wołowski 853 85321 2110 915,80

Razem: 915,80
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej ( poz. 38 w cz. 83 ), przeznaczone są 

na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez 

powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa 

w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad 

orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

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 -  MF133.
z up. w ojew od/tolnp^C ąskiego

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.278.2020.MK

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.91.2020.MF.3471 

( nr wewnętrzny -  MF133) z dnia 19 sieipnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sieipnia 2020 r.

(w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat zgorzelecki 853 85321 2110 1 542,40

Razem: 1 542,40
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej ( poz. 38 w cz. 83 ), przeznaczone są 

na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sieipnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez 

powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa 

w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad 

orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

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 -  MF133.

l  up. WOJEWOpf^DOLNO^k^KIEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu
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Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.91.2020.MF.3471 

( nr wewnętrzny -  MF133) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

(w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat złotoryj ski 853 85321 2110 2 892,00

Razem: 2 892,00
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej ( poz. 38 w cz. 83 ), przeznaczone są 

na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sieipnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez 

powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa 

w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełno sprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad 

orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

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 -  MF133. /

Z up. WOJEWOdY DOLNp&CĄSKIEGO 
w  >'>?•'- 

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sieipnia 2020 r.

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.91.2020.MF.3471 

( nr wewnętrzny -  MF133) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

miasto npp Jelenia 
Góra 853 85321 2110 10 218,40

Razem: 10 218,40
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej ( poz. 38 w cz. 83 ), przeznaczone są 

na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sieipnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez 

powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa 

w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad 

orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

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 -  MF133.

Z up.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu

WOJEW^y<DOLN^^ŚKIEGO 

Edyta Sapała
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Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.91.2020.MF.3471 

( nr wewnętrzny -  MF133) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSIO Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

(w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

miasto npp 
Legnica 853 85321 2110 6 073,20

Razem: 6 073,20
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej ( poz. 38 w cz. 83 ), przeznaczone są 

na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez 

powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa 

w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad 

orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

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 -  MF133.

Z up.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

wojewo^ dolnp^Ląskiego
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WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.91.2020.MF.3471 

( nr wewnętrzny -  MF133) z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

miasto npp 
Wałbrzych 853 85321 2110 9 133,90

Razem: 9 133,90
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej ( poz. 38 w cz. 83 ), przeznaczone są 

na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez 

powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa 

w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad 

orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

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 -  MF133. -

Z up. W OJEW O J^TOLNO^Ii^KIEG O

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu
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Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.91.2020.MF.3471 

( nr wewnętrzny -  MF133) z dnia 19 sierpnia 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

miasto npp 
Wrocław 853 85321 2110 13 351,40

Razem: 13 351,40
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej ( poz. 38 w cz. 83 ), przeznaczone są 

na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez 

powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa 

w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad 

orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

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 -  MF133.

Z up.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu


