
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 września 2020 r.

FB-BP.3111.333.2020. AD

Urząd Miasta 
Jawor

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 17 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.374.2020.MF.3855 (nr wewnętrzny MF148) w sprawie zmian w budżecie

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UM Jawor 4 798

Razem 4 798

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz 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 -  MF148.

Z up. WOJpwdDYDOUił^LASKIEGO

Edyta Sapafa 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 września 2020 r.

FB-BP.3111.333.2020. AD

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 17 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.374.2020.MF.3855 (nr wewnętrzny MF148) w sprawie zmian w budżecie

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UM Jelenia Góra 4 471

Razem 4 471

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz 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 -  MF148. Zup.W JeW OO^OŚlASKIEGO

ZASTE Vmaneöw i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 września 2020 r.

FB-BP.3111.333.2020. AD

Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 17 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.374.2020.MF.3855 (nr wewnętrzny MF148) w sprawie zmian w budżecie

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UM Legnica 4 967

Razem 4 967

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz 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 -  MF148.
Z up. y^JEW O P^iW LNO Ś^KEG C)

/  Edyta 
z a s t y g a  d y r e k to r a  w y d z ia łu

Finansów i Dudżstu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 września 2020 r.

FB-BP.3111.333.2020. AD

Urząd Miasta 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 17 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.374.2020.MF.3855 (nr wewnętrzny MF148) w sprawie zmian w budżecie 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UM Oleśnica 2 573

Razem 2 573

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18ust. 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 -  MF148.
VVOüE)!)iÖf^^LNCjSt^SKIEGi.)

/ Edyta
ę & a -d y r e k t o r a  w y d z ia ł uZASTĘ! -

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 września 2020 r.

FB-BP.3111.333.2020. AD

Urząd Miasta 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 17 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.374.2020.MF.3855 (nr wewnętrzny MF148) w sprawie zmian w budżecie

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UM Oława 1 079

Razem 1079

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz 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 -  MF148. /
Z up. w o ie Wo o y  d o l^ C a-s k ie g o

Edyta ¿aptfm
ZASTĘPCA'DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 września 2020 r.

FB-BP.3111.333.2020. AD

Urząd Miasta 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 17 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.374.2020.MF.3855 (nr wewnętrzny MF148) w sprawie zmian w budżecie

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UM Świdnica 5 164

Razem 5 164

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz 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 -  MF148. ^
Z up. Wp<t£WODY DOPKTSLĄSKIEGO

C sf EdylaŚti^da
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 września 2020 r.

FB-BP.3111.333.2020. AD

Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 17 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.374.2020.MF.3855 (nr wewnętrzny MF148) w sprawie zmian w budżecie

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Strzelin 3 282

Razem 3 282

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz 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 -  MFI48.
Z up. W O J W O Y  DOLNOŚLĄSKIEGO

/  Edyta
Z A Ś ? # C A  DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 września 2020 r.

FB-BP.3111.333.2020. AD

Urząd Miasta i Gminy 
Syców

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 17 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.374.2020.MF.3855 (nr wewnętrzny MF148) w sprawie zmian w budżecie

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Syców 3 304

Razem 3 304

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz 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 -  MFI48.
Z up. W O JE ^0 C5> ^ U jP & .Ą S K IE G O

f  Edyta^ajj^Hf
ZASTĘT^CA .DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 września 2020 r.

FB-BP.3111.333.2020. AD

Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 17 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.374.2020.MF.3855 (nr wewnętrzny MF148) w sprawie zmian w budżecie

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Wołów 1 164

Razem 1164

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz 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 -  MF148.
Z up. WOJEWODY DOLNpślLĄSKIEGO 

Edyta
ZASTĘTCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 września 2020 r.

FB-BP.3111.333.2020.AD

Urząd Gminy 
Domaniów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 17 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.374.2020.MF.3855 (nr wewnętrzny MF148) w sprawie zmian w budżecie

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Domaniów 1 913

Razem 1 913

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz 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 -  MF148.
Z up. WOJEW0 £5y"D O U ^Ś LA S K IE G C

/  EAytaćśappfó 
ZASTĘT^A.d y r e k t o r a  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 września 2020 r.

FB-BP.3111.333.2020. AD

Urząd Gminy 
Gaworzyce

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 17 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.374.2020.MF.3855 (nr wewnętrzny MF148) w sprawie zmian w budżecie 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Gaworzyce 153

Razem 153

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz 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 -  MF148.
L up. w ojb>#£)y"d o ln o ś lą s k ie g o
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 września 2020 r.

FB-BP.3111.333.2020. AD

Urząd Gminy 
Janowice Wielkie

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 17 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.374.2020.MF.3855 (nr wewnętrzny MF148) w sprawie zmian w budżecie 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Janowice Wielkie 15 000

Razem 15 000

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz 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 -  MF148.
Z up. WOJEyKJftY DOLNOŚLĄSKIEGO

ZASTĘPCA- DYREKTORA WYDZIAŁU 
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 września 2020 r.

FB-BP.3111.333.2020 A D

Urząd Gminy 
Udanin

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 17 września 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.374.2020.MF.3855 (nr wewnętrzny MF148) w sprawie zmian w budżecie 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Udanin 2 132

Razem 2 132

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz 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 -  MF148.
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