
WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.240.2020.EC

Wrocław, dnia 25 września 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 

z dnia 26 czerwca 2020 r. (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85203 2130 SP Zgorzelec 3 003

Razem 3 003

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 25) przeznaczone są na 

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

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

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

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

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

Z up. W OJEWpBY DOLNOŚLĄSKIEGO

/  EAytc^etpftCa 
Z A S TĘ f£ A  PYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.240.2020.EC

Wrocław, dnia 25 września 2020 r.

Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 

z dnia 26 czerwca 2020 r. (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85203 2130 m.n.p.p. Wałbrzych 2 805

Razem 2 805

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 25) przeznaczone są na 

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

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

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

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.6. - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule

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



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.240.2020.EC

Wrocław, dnia 25 września 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 

z dnia 26 czerwca 2020 r. (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85202 2130 SP Zgorzelec 18718

Razem 18 718

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 25) przeznaczone są na 

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

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

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

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

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

Z up. W O JEV W p Y  DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta
z a s t ę M ,  d y r e k t o r a  w y d z ia ł .

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.240.2020.EC

Wrocław, dnia 25 września 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 

z dnia 26 czerwca 2020 r. (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85202 2130 SP Ząbkowice Śląskie 7 676

Razem 7 676

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 25) przeznaczone są na 

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

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

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

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w  tytule 

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

Z up. W OJEW ptifc^LNO$t?\SKIEGO

Z A S T Ę P ^ D Y R E K T O R A  WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.240.2020.EC

Wrocław, dnia 25 września 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 

z dnia 26 czerwca 2020 r. (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85202 2130 SP Lwówek Śląski 8 538

Razem 8 538

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 25) przeznaczone są na 

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

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

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

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w  tytule 

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

Z up. WOJEWOpYlJOLN(^$fcĄSKIEGO

Edyta Sfapafci
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.240.2020.EC

Wrocław, dnia 25 września 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 

z dnia 26 czerwca 2020 r. (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85202 2130 SP Legnica 27 925

Razem 27 925

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 25) przeznaczone są na 

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

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

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

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w  tytule 

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

Z up. w o j e w o d ^ o l n o ś i^ s k ie g o

ZASTĘP (Ż^^VR EKTO R ^W YD ZIAŁU  
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.240.2020.EC

Wrocław, dnia 25 września 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 

z dnia 26 czerwca 2020 r. (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85202 2130 SP Kamienna Góra 8 741

Razem 8 741

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 25) przeznaczone są na 

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

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

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

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

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

Z up. W OJEWOD^BOLNOŚLASKIEGO

/ t u i y t a  S ą g p k fy '
ZASTĘI&* DYREKTORAwYDZlAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.240.2020.EC

Wrocław, dnia 25 września 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 

z dnia 26 czerwca 2020 r. (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

_____________________________________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85202 2130 SP Jelenia Góra 17310

Razem 17 310

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 25) przeznaczone są na 

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

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

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

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w  tytule 

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

Z up. WOJ£WOQYJX)LNOŚLĄSKIEGO

/ u t y t a  S pff& ą,.'
ZASTĘFĆf DYREf^TO&CwYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.240.2020.EC

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 25 września 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 

z dnia 26 czerwca 2020 r. (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85203 2110 SP Środa Śląska 4 500

Razem 4 500

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 25) przeznaczone są na 

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

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

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

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

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

DOLNO$ł^ŚKIEGO

Edyta S tya R !^  
DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Dudżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.240.2020.EC

Wrocław, dnia 25 września 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 

z dnia 26 czerwca 2020 r. (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

_____________________________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85203 2010 UMiG Góra 3 000

Razem 3 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 25) przeznaczone są na 

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

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

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

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

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

Z up. W O J E W (^ < D C ^ ^ ^ S K IE G O

/ E d y t a  Sapała
ZASTĘPCA ̂ DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.240.2020.EC

Wrocław, dnia 25 września 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 

z dnia 26 czerwca 2020 r. (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85218 2130 SP Złotoryja 8 633

Razem 8 633

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 25) przeznaczone są na 

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

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

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

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

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

FB-BP.3111.240.2020.EC

Wrocław, dnia 25 września 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 

z dnia 26 czerwca 2020 r. (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85218 2130 SP Trzebnica 2 253

Razem 2 253

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 25) przeznaczone są na 

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

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

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

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w  tytule 

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

FB-BP.3111.240.2020.EC

Wrocław, dnia 25 września 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 

z dnia 26 czerwca 2020 r. (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

_____________________________________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85218 2130 SP Środa Śląska 2 813

Razem 2 813

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 25) przeznaczone są na 

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

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

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

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w  tytule 

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

FB-BP.3111.240.2020.EC

Wrocław, dnia 25 września 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Polkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 

z dnia 26 czerwca 2020 r. (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85218 2130 SP Polkowice 2 725

Razem 2 725

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 25) przeznaczone są na 

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

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

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

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w  tytule 

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

FB-BP.3111.240.2020.EC

Wrocław, dnia 25 września 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 

z dnia 26 czerwca 2020 r. (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85218 2130 SP Oleśnica 2 526

Razem 2 526

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 25) przeznaczone są na 

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

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

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

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

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

FB-BP.3111.240.2020.EC

Wrocław, dnia 25 września 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 

z dnia 26 czerwca 2020 r. (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85218 2130 SP Lwówek Śląski 5 744

Razem 5 744

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 25) przeznaczone są na 

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

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

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

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

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

FB-BP.3111.240.2020.EC

Wrocław, dnia 25 września 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 

z dnia 26 czerwca 2020 r. (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85218 2130 SP Lubań 5 247

Razem 5 247

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 25) przeznaczone są na 

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

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

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

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w  tytule 

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

FB-BP.3111.240.2020.EC

Wrocław, dnia 25 września 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 

z dnia 26 czerwca 2020 r. (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85218 2130 SP Legnica 2 872

Razem 2 872

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 25) przeznaczone są na 

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

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

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

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w  tytule 

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

FB-BP.3111.240.2020.EC

Wrocław, dnia 25 września 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 

z dnia 26 czerwca 2020 r. (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie państwa 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85218 2130 SP Jelenia Góra 2 872

Razem 2 872

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 25) przeznaczone są na 

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

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

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

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji - MF094.
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Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 

z dnia 26 czerwca 2020 r. (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_________     (w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 września 2020 r.

FB-BP.3111.240.2020.EC

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85218 2130 SP Dzierżoniów 8 498

Razem 8 498

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 25) przeznaczone są na 

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

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

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

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

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

FB-BP.3111.240.2020.EC

Wrocław, dnia 25 września 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.209.2020.MF.2373 

z dnia 26 czerwca 2020 r. (nr wewnętrzny MF094) w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85220 2130 SP Zgorzelec 1 140

Razem 1 140

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 25) przeznaczone są na 

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

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

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

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

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