
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.287.2020.MK

Urząd Miasta 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian 

w budżecie państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85219 2010 UM Bolesławiec 5 026 0
Razem 5 026 0

Powyższe zmiana dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone były na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.
Z up. WOJEWODY DOLhpśUŚVlEGO

Celina M a w M i u ^ iz ia k . 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu',
I

/



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.287.2020.MK

Urząd Miasta 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian 

w budżecie państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85219 2010 UM Dzierżoniów 0 6 596
Razem 0 6 596

Powyższe zmiana dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.

Z up. W O JEW pftYfojNO ftĄSKIEG O
V/ yX

Celina M arzena Dzledziak
DYREKTOR WYDZMiU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.287.2020.MK

Urząd Miasta 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian 

w budżecie państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85219 2010 UM Głogów 0 2 574
Razem 0 2 574

Powyższe zmiana dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.
Z  up. W C 'J E V \ ' 9 ^ D O l N O ^ Ś | < i E G O

Celina M arzena Dzffiiziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetî
J/



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.287.2020.MK

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian 

w budżecie państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85219 2010 UM Jelenia Góra 0 3 649
Razem 0 3 649

Powyższe zmiana dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C e tin a liw ^ m y ^ /e d z ia k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Bucfetetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.287.2020.MK

Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian 

w budżecie państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85219 2010 UM Legnica 0 4 328
Razem 0 4 328

Powyższe zmiana dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.

Z up. WOJEWODĄDOLNÍ 4IEGO

Celina M arzena D zieaztak
DYREKTOR WYD2Ia\ u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.287.2020.MK

Urząd Miasta 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian 

w budżecie państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85219 2010 UM Lubań 0 5 000
Razem 0 5 000

Powyższe zmiana dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.
Z up. WOJEW^YDOLNOgiAsKIEGO

Celina M arzena uH edziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.287.2020.MK

Urząd Miasta 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian 

w budżecie państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85219 2010 UM Świdnica 5 164 0
Razem 5164 0

Powyższe zmiana dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone były na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.
Z up. W O JE ^^Y ^^L W o L ^S K IE G O

Celina M arzena u?iedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżatu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.287.2020.MK

Urząd Miasta 
Świebodzice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian 

w budżecie państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85219 2010 UM Świebodzice 0 3 680
Razem 0 3 680

Powyższe zmiana dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.

Z up. W JE W ^ ^ ^ ° ? ^ IEG0

Celina M arzena Dztędziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu

/



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.287.2020.MK

Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian 

w budżecie państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85219 2010 UM Wałbrzych 0 31 997
Razem 0 31 997

Powyższe zmiana dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.

z  up. w o j e v s ^ ^ j ^ o | ( Q k i e g o

Celina M arzeno O zifdziak
DYREKTOR WYDZ^ŁU

Finansów i Budietu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.287.2020.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian 

w budżecie państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Kąty Wrocławskie 0 5 583
Razem 0 5 583

Powyższe zmiana dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.
Z up. WOJEWODY-DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.287.2020.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Leśna

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian 

w budżecie państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Leśna 0 5 537
Razem 0 5 537

Powyższe zmiana dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.

Celina M arzenftCelina M a r z e n f n m e a ^
DYREKTOR WYOlZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.287.2020.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian 

w budżecie państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Prochowice 0 1 438
Razem 0 1438

Powyższe zmiana dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M a rzem iu p ed z ia k
DYREKTOR m D Z IA ŁU

Finansów i Budżątu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.287.2020.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Siechnice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian 

w budżecie państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Siechnice 0 2 688
Razem 0 2 688

Powyższe zmiana dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.
Z up. WOJEWODY D O U ^LĄSKIEG O

Celina M a ^ rM ^ z ie d z ia k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Butiżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.287.2020.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Syców

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian 

w budżecie państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Syców 3 304 0
Razem 3 304 0

Powyższe zmiana dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone były na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny deeyzji -  M F 0 8 8 .p DOLTOSU§)lEGO

Celina Marzena DziMtAak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budźetu\I
J



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.287.2020.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian 

w budżecie państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Twardogóra 0 5 675
Razem 0 5 675

Powyższe zmiana dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.

Z up. W O J E W ^ ^ L N g ^ S K iE G ,

Celina M arzena D&iedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.287.2020.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Wiązów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian 

w budżecie państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Wiązów 0 936
Razem 0 936

Powyższe zmiana dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.
Z up. WOJEWODY DOLNO#La)si

C ^ m M Z a
oY REKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Bud żem



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.287.2020.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian 

w budżecie państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Wołów 1 164 0
Razem 1164 0

Powyższe zmiana dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone były na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.
Z up. WOJEWODY- DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M dfzer^ tH i¿ciziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.287.2020.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian 

w budżecie państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Wołów 1 164 0
Razem 1164 0

Powyższe zmiana dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.

C elinM ^j^^jjC iJdziak
DYREKTOR WYDŻIAŁU 

Finansów i Buożetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.287.2020.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Żarów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian 

w budżecie państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Żarów 0 3 123
Razem 0 3 123

Powyższe zmiana dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.
Z up. WOJEWODY DOLNO&MSKIEGO

C e lin ^ M M ^ ^ J d ń a k
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Buaietu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.287.2020.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian 

w budżecie państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Żmigród 0 638
Razem 0 638

Powyższe zmiana dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.287.2020.MK

Urząd Gminy 
Domaniów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian 

w budżecie państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85219 2010 UG Domaniów 1 913 0
Razem 1913 0

Powyższe zmiana dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone były na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.
Z up. WOJEWpDY DOLNOŚLĄSKIEGO

z

Celina M anefia&wedziak
DYREKTOR WYDZJAŁU

Finansów i Budżekj



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.287.2020.MK

Urząd Gminy 
Gaworzyce

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian 

w budżecie państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85219 2010 UG Gaworzyce 153 0
Razem 153 0

Powyższe zmiana dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone były na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.
Z up. W O J E W ^ j f c ^ r i l . A 6 K  IEGO

Celina M arzena D zić dział:
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetju



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.287.2020.MK

Urząd Gminy 
Janowice Wielkie

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian 

w budżecie państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85219 2010 UG Janowice Wielkie 15 000 0
Razem 15 000 0

Powyższe zmiana dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone były na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.
Zup. WOJEWODY'DCILN



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.287.2020.MK

Urząd Gminy 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian 

w budżecie państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85219 2010 UG Kamienna Góra 0 601
Razem 0 601

Powyższe zmiana dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.
Zup.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.287.2020.MK

Urząd Gminy 
Legnickie Pole

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian 

w budżecie państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85219 2010 UG Legnickie Pole 0 2 500
Razem 0 2 500

Powyższe zmiana dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.
z u ,  w

Celina M arzena  
DYREKTOR 

Finansów i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.287.2020.MK

Urząd Gminy 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian 

w budżecie państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85219 2010 UG Lubin 0 5 858
Razem 0 5 858

Powyższe zmiana dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.
Z up. WOJEY^DY-DOLNO,



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.287.2020.MK

Urząd Gminy 
Mietków

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian 

w budżecie państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85219 2010 UG Mietków 0 56
Razem 0 56

Powyższe zmiana dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.
Z up. 'A O J E W ^ ^ j^ C ^ A ^ IE G O

Celina M arzena D zhdziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.287.2020.MK

Urząd Gminy 
Miłkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian 

w budżecie państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85219 2010 UG Miłkowice 0 5 015
Razem 0 5 015

Powyższe zmiana dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest na 'wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.

Z  up. W O J ^ j ^ | ^ ^ ^ S K |E GC)

C elin a  M arzeruiU^zieilziiik  
DYREKTOR VWDZIAŁU 

Finansów i 6ucte«tu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.287.2020.MK

Urząd Gminy 
Niechlów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian 

w budżecie państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85219 2010 UG Niechlów 0 1 208
Razem 0 1208

Powyższe zmiana dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.
Zup.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.287.2020.MK

Urząd Gminy 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian 

w budżecie państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85219 2010 UG Oleśnica 0 4 793
Razem 0 4 793

Powyższe zmiana dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu

LĄSKIEGO

ied?.iak



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.287.2020.MK

Urząd Gminy 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian 

w budżecie państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85219 2010 UG Oława 0 17 496
Razem 0 17 496

Powyższe zmiana dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.
z up. wojEwefcy po tN cm ^



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.287.2020.MK

Urząd Gminy 
Osiecznica

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian 

w budżecie państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85219 2010 UG Osiecznica 0 1 183
Razem 0 1 183

Powyższe zmiana dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.
Z  up. W O J E V V ^ D ^ N ^ f t s K I E G O

Celina M arzena D tiedziak
DYREKTOR WYD31AŁU

Finansów i Budże\u



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.287.2020.MK

Urząd Gminy 
Paszowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian 

w budżecie państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85219 2010 UG Paszowice 0 24
Razem 0 24

Powyższe zmiana dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.
Z up. WOJEWODY D O L M D ^K IE G O

Celina M a rzem r^ ^ m zia k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.287.2020.MK

Urząd Gminy 
Udanin

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian 

w budżecie państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85219 2010 UG Udanin 0 24
Razem 0 24

Powyższe zmiana dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.
Z up. V V O J ^ ^ D ^ C ^ ^ A S K iE G f )

DYREKTOR WApZIAŁU 
Finansów i BiKJŻfrtu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.287.2020.MK

Urząd Gminy 
Wądroże Wielkie

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian 

w budżecie państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85219 2010 UG Wądroże Wielkie 0 3 086
Razem 0 3 086

Powyższe zmiana dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.
Z up. W O J ^ ^ ^ O ^ ^ -A S K iE G O


