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Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.108.2020.MF.4485 

( nr wewnętrzny -  MF169) z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2020 r.

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat
Dzierżoniowski 853 85321 2110 25 000,00

Razem 25 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla powiatu, pochodzące z rezerwy celowej 

(poz. 38), przeznaczone jest na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna

Podzadanie 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem 

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF169. J
£ up. 43!(jr:!

Celina Marzena bziedziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budr/Mu



FB-BP.3111.391.2020.MJ

Starostwo Powiatowe 
Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.108.2020.MF.4485 

( nr wewnętrzny -  MF169) z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2020 r.

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat
Górowski 853 85321 2110 14 000,00

Razem 14 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla powiatu, pochodzące z rezerwy celowej 

(poz. 38), przeznaczone jest na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna

Podzadanie 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem 

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule
2 up. W O J » W  D p iry ^ A S K iC i

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF169.
Celina M a r ^ M jh & d z ia k  

DYREKTOR W mZIAŁU 
Finansów i Buchkeiu



FB-BP.3111.391.2020.MJ

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.108.2020.MF.4485 

( nr wewnętrzny -  MF169) z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2020 r.

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat
Kamiennogórski 853 85321 2110 8 000,00

Razem 8 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla powiatu, pochodzące z rezerwy celowej 

(poz. 38), przeznaczone jest na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna

Podzadanie 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełno sprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem 

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF169.
Z up. WOJEWODY DOLNJ^LĄSKIE



Wrocław, dnia 20 października 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.108.2020.MF.4485 

( nr wewnętrzny -  MF169) z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat Kłodzki 853 85321 2110 22 000,00

Razem 22 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla powiatu, pochodzące z rezerwy celowej 

(poz. 38), przeznaczone jest na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna

Podzadanie 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem 

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF169.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.391.2020.MJ



FB-BP.3111.391.2020.MJ

Starostwo Powiatowe 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.108.2020.MF.4485 

( nr wewnętrzny -  MF169) z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2020 r.

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat
Legnicki 853 85321 2110 25 000,00

Razem 25 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla powiatu, pochodzące z rezerwy celowej 

(poz. 38), przeznaczone jest na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna

Podzadanie 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem 

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF169.
Z up. WOJEWOO^DOLNO&L/S^IEGO

m h /
Celina Marzena Dziwziak  

DYREKTOR WYDZI/MJ 
Finansów i Budżetu \



FB-BP.3111.391.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.108.2020.MF.4485 

( nr wewnętrzny -  MF169) z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat
Lubański 853 85321 2110 4 500,00

Razem 4 500,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla powiatu, pochodzące z rezerwy celowej 

(poz. 38), przeznaczone jest na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna

Podzadanie 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem 

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule
ZcfP- WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIE

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF169.
C e lin U M  

DYREKTOR'
Finansów i B i



FB-BP.3111.391.2020.MJ

Starostwo Powiatowe 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.108.2020.MF.4485 

( nr wewnętrzny -  MF169) z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2020 r.

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat
Lubiński 853 85321 2110 17 200,00

Razem 17 200,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla powiatu, pochodzące z rezerwy celowej 

(poz. 38), przeznaczone jest na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna

Podzadanie 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem 

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF169.
2 Up. WOJE\fl/DDY DO!



FB-BP.3111.391.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.108.2020.MF.4485 

( nr wewnętrzny -  MF169) z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat
Lwówecki 853 85321 2110 28 900,00

Razem 28 900,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla powiatu, pochodzące z rezerwy celowej 

(poz. 38), przeznaczone jest na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna

Podzadanie 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem 

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF169. , ! i ' / ^ ] ....... ■ •



FB-BP.3111.391.2020.MJ

Starostwo Powiatowe 
Milicz

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.108.2020.MF.4485 

( nr wewnętrzny -  MF169) z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2020 r.

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat Milicki 853 85321 2110 38 000,00

Razem 38 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla powiatu, pochodzące z rezerwy celowej 

(poz. 38), przeznaczone jest na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna

Podzadanie 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełno sprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem 

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF169.
Z up. WOJĘ34/OOY ROUlOfllĄSKieGO



FB-BP.3111.391.2020.MJ

Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.108.2020.MF.4485 

( nr wewnętrzny -  MF169) z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2020 r.

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat
Oleśnicki 853 85321 2110 12 000,00

Razem 12 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla powiatu, pochodzące z rezerwy celowej 

(poz. 38), przeznaczone jest na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna

Podzadanie 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem 

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF169. Z up. WOJEMOW OPWSWSKIKO



FB-BP.3111.391.2020.MJ

Starostwo Powiatowe 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.108.2020.MF.4485 

( nr wewnętrzny -  MF169) z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2020 r.

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat
Oławski 853 85321 2110 21 655,00

Razem 21 655,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla powiatu, pochodzące z rezerwy celowej 

(poz. 38), przeznaczone jest na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna

Podzadanie 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem 

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF169.



FB-BP.3111.391.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Polkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.108.2020.MF.4485 

( nr wewnętrzny -  MF169) z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat
Polkowicki 853 85321 2110 2 000,00

Razem 2 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla powiatu, pochodzące z rezerwy celowej 

(poz. 38), przeznaczone jest na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna

Podzadanie 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem 

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF169.
Z up. W EGO
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FB-BP.3111.391.2020.MJ

Starostwo Powiatowe 
Strzelin

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.108.2020.MF.4485 

( nr wewnętrzny -  MF169) z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2020 r.

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat
Strzeliński 853 85321 2110 2 000,00

Razem 2 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla powiatu, pochodzące z rezerwy celowej 

(poz. 38), przeznaczone jest na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna

Podzadanie 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem 

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF169.



FB-BP.3111.391.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.108.2020.MF.4485 

( nr wewnętrzny -  MF169) z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat Średzki 853 85321 2110 5 000,00

Razem 5 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla powiatu, pochodzące z rezerwy celowej 

(poz. 38), przeznaczone jest na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna

Podzadanie 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełno sprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem 

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF169.



FB-BP.3111.391.2020.MJ

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.108.2020.MF.4485 

( nr wewnętrzny -  MF169) z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2020 r.

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat
Świdnicki 853 85321 2110 41 500,00

Razem 41 500,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla powiatu, pochodzące z rezerwy celowej 

(poz. 38), przeznaczone jest na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna

Podzadanie 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem 

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF169.



FB-BP.3111.391.2020.MJ

Starostwo Powiatowe 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.108.2020.MF.4485 

( nr wewnętrzny -  MF169) z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2020 r.

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat
Wołowski 853 85321 2110 19 900,00

Razem 19 900,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla powiatu, pochodzące z rezerwy celowej 

(poz. 38), przeznaczone jest na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna

Podzadanie 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem 

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF169.



FB-BP.3111.391.2020.MJ

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.108.2020.MF.4485 

( nr wewnętrzny -  MF169) z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2020 r.

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat
Zgorzelecki 853 85321 2110 22 000,00

Razem 22 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla powiatu, pochodzące z rezerwy celowej 

(poz. 38), przeznaczone jest na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna

Podzadanie 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem 

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF169.



FB-BP.3111.391.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.108.2020.MF.4485 

( nr wewnętrzny -  MF169) z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat 
Złotoryj ski 853 85321 2110 5 000,00

Razem 5 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla powiatu, pochodzące z rezerwy celowej 

(poz. 38), przeznaczone jest na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna

Podzadanie 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem 

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule
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FB-BP.3111.391.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2020 r.

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.108.2020.MF.4485 

( nr wewnętrzny -  MF169) z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

MNPP Jelenia 
Góra 853 85321 2110 44 455,00

Razem 44 455,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla powiatu, pochodzące z rezerwy celowej 

(poz. 38), przeznaczone jest na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna

Podzadanie 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem 

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF169.



FB-BP.3111.391.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2020 r.

Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.108.2020.MF.4485 

( nr wewnętrzny -  MF169) z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

MNPP
Legnica 853 85321 2110 20 000,00

Razem 20 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla powiatu, pochodzące z rezerwy celowej 

(poz. 38), przeznaczone jest na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna

Podzadanie 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem 

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF169.
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FB-BP.3111.391.2020.MJ

Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.108.2020.MF.4485 

( nr wewnętrzny -  MF169) z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2020 r.

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

MNPP
Wałbrzych 853 85321 2110 35 000,00

Razem 35 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla powiatu, pochodzące z rezerwy celowej 

(poz. 38), przeznaczone jest na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna

Podzadanie 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych

Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem 

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF169.
Z. up. WOJ» i JżAa / ’ uw.-»--


