
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2020 r.

FB-BP.3111.110.2020.MJ

Urząd Miasta 
Dzierżoniów

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.121.2020.MF.1563 ( nr wewnętrzny MF048) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

13 131,84
w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UM Dzierżoniów 13 131,84

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zmniejszenie dotacji celowej, pochodzącej z rezerwy celowej (część 83, 

poz.25), dotyczy dofinansowania zadań własnych gminy, tj. organizowania i świadczenia usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2020 r.

FB-BP.3111.110.2020.MJ

Urząd Miasta 
Jedlina Zdrój

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.121.2020.MF.1563 ( nr wewnętrzny MF048) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

5 790,00
w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UM Jedlina Zdrój 5 790,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zmniejszenie dotacji celowej, pochodzącej z rezerwy celowej (część 83, 

poz.25), dotyczy dofinansowania zadań własnych gminy, tj. organizowania i świadczenia usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana 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

dochodów.

budżecie na rok 2020 po stronie



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2020 r.

FB-BP.3111.110.2020.MJ

Urząd Miasta 
Kłodzko

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.121.2020.MF.1563 ( nr wewnętrzny MF048) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
K wota zmniejszenia

6 742,00
w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UM Kłodzko 6 742,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zmniejszenie dotacji celowej, pochodzącej z rezerwy celowej (część 83, 

poz.25), dotyczy dofinansowania zadań własnych gminy, tj. organizowania i świadczenia usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2020 r.

FB-BP.3111.110.2020.MJ

Urząd Miasta 
Kowary

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.121.2020.MF.1563 ( nr wewnętrzny MF048) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

16 097,00
w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UM Kowary 16 097,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zmniejszenie dotacji celowej, pochodzącej z rezerwy celowej (część 83, 

poz.25), dotyczy dofinansowania zadań własnych gminy, tj. organizowania i świadczenia usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2020 r.

FB-BP.3111.110.2020.MJ

Urząd Miasta 
Świebodzice

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.121.2020.MF.1563 ( nr wewnętrzny MF048) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

2 500,00
w tym:

UM Świebodzice
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 2 500,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zmniejszenie dotacji celowej, pochodzącej z rezerwy celowej (część 83, 

poz.25), dotyczy dofinansowania zadań własnych gminy, tj. organizowania i świadczenia usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2020 r.

FB-BP.3111.110.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.121.2020.MF.1563 ( nr wewnętrzny MF048) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

9 670,00
w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UMiG Bogatynia 9 670,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zmniejszenie dotacji celowej, pochodzącej z rezerwy celowej (część 83, 

poz.25), dotyczy dofinansowania zadań własnych gminy, tj. organizowania i świadczenia usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana 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. ^up Y p C '.;!;



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2020 r.

FB-BP.3111.110.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.121.2020.MF.1563 ( nr wewnętrzny MF048) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

7 654,00
w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UMiG Chocianów 7 654,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zmniejszenie dotacji celowej, pochodzącej z rezerwy celowej (część 83, 

poz.25), dotyczy dofinansowania zadań własnych gminy, tj. organizowania i świadczenia usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2020 r.

FB-BP.3111.110.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Głuszyca

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.121.2020.MF.1563 ( nr wewnętrzny MF048) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

2 523,00
w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UMiG Głuszyca 2 523,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zmniejszenie dotacji celowej, pochodzącej z rezerwy celowej (część 83, 

poz.25), dotyczy dofinansowania zadań własnych gminy, tj. organizowania i świadczenia usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana 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.
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Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2020 r.

FB-BP.3111.110.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Góra

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.121.2020.MF.1563 ( nr wewnętrzny MF048) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

36 110,00
w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UMiG Góra 36 110,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zmniejszenie dotacji celowej, pochodzącej z rezerwy celowej (część 83, 

poz.25), dotyczy dofinansowania zadań własnych gminy, tj. organizowania i świadczenia usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2020 r.

FB-BP.3111.110.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.121.2020.M F.1563 ( nr wewnętrzny MF048) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

7 000,00
w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UMiG Lubomierz 7 000,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zmniejszenie dotacji celowej, pochodzącej z rezerwy celowej (część 83, 

poz.25), dotyczy dofinansowania zadań własnych gminy, tj. organizowania i świadczenia usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2020 r.

FB-BP.3111.110.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Polkowice

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.121.2020.MF.1563 ( nr wewnętrzny MF048) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

1 282,32
w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UMiG Polkowice 0,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

1 282,32

Powyższe zmniejszenie dotacji celowej, pochodzącej z rezerwy celowej (część 83, 

poz.25), dotyczy dofinansowania zadań własnych gminy, tj. organizowania i świadczenia usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana 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. z  UD \p.r



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2020 r.

FB-BP.3111.110.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Przemków

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.121.2020.MF.1563 ( nr wewnętrzny MF048) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

768,00
w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UMiG Przemków 768,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zmniejszenie dotacji celowej, pochodzącej z rezerwy celowej (część 83, 

poz.25), dotyczy dofinansowania zadań własnych gminy, tj. organizowania i świadczenia usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana 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.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚ^ęKiEGO

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2020 r.

FB-BP.3111.110.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.121.2020.MF.1563 ( nr wewnętrzny MF048) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

5 000,00
w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UMiG Wołów 5 000,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zmniejszenie dotacji celowej, pochodzącej z rezerwy celowej (część 83, 

poz.25), dotyczy dofinansowania zadań własnych gminy, tj. organizowania i świadczenia usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana 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.

Z up. WOJEWO,DY DOLNOŚLĄSKIEGO

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2020 r.

FB-BP.3111.110.2020.MJ

Urząd Gminy 
Dobroszyce

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.121.2020.MF.1563 ( nr wewnętrzny MF048) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

________________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego

Kwota
zwiększenia Kwota zmniejszenia

210,00 1 985,20
w tym: w tym:

UG
Dobroszyce

usługi opiekuńcze usługi opiekuńcze
852 85228 2030 210

specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

1 985,20

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzącej z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

dotyczy dofinansowania zadań własnych gminy, tj. organizowania i świadczenia usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana 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.

7  >,.-n \A /r )  ł ^ W O O Y  D O I  N J O ^ ' A cV ,'r i r :
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Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2020 r.

FB-BP.3111.110.2020.MJ

Urząd Gminy 
Dzierżoniów

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.121.2020.MF. 1563 ( nr wewnętrzny MF048) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

2 500,00
w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UG Dzierżoniów 2 500,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zmniejszenie dotacji celowej, pochodzącej z rezerwy celowej (część 83, 

poz.25), dotyczy dofinansowania zadań własnych gminy, tj. organizowania i świadczenia usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2020 r.

FB-BP.3111.110.2020.MJ

Urząd Gminy 
Gromadka

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.121.2020.MF.1563 ( nr wewnętrzny MF048) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

3 100,00
w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UG Gromadka 3 100,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zmniejszenie dotacji celowej, pochodzącej z rezerwy celowej (część 83, 

poz.25), dotyczy dofinansowania zadań własnych gminy, tj. organizowania i świadczenia usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2020 r.

FB-BP.3111.110.2020.MJ

Urząd Gminy 
Lewin Kłodzki

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.121.2020.MF. 1563 ( nr wewnętrzny MF048) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

2 238,00
w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UG Lewin Kłodzki 2 238,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zmniejszenie dotacji celowej, pochodzącej z rezerwy celowej (część 83, 

poz.25), dotyczy dofinansowania zadań własnych gminy, tj. organizowania i świadczenia usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2020 r.

FB-BP.3111.110.2020.MJ

Urząd Gminy 
Lubin

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.121.2020.MF.1563 ( nr wewnętrzny MF048) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

9 000,00
w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UG Lubin 9 000,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zmniejszenie dotacji celowej, pochodzącej z rezerwy celowej (część 83, 

poz.25), dotyczy dofinansowania zadań własnych gminy, tj. organizowania i świadczenia usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2020 r.

FB-BP.3111.110.2020.MJ

Urząd Gminy 
Mściwojów

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.121.2020.MF.1563 ( nr wewnętrzny MF048) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

7 496,67
w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UG Mściwojów 7 496,67

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zmniejszenie dotacji celowej, pochodzącej z rezerwy celowej (część 83, 

poz.25), dotyczy dofinansowania zadań własnych gminy, tj. organizowania i świadczenia usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana 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.

-  lip. -/V0JEWPL>X DOLNOfrDftSKIEGO

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2020 r.

FB-BP.3111.110.2020.MJ

Urząd Gminy 
Oława

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.121.2020.MF.1563 ( nr wewnętrzny MF048) 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

250 615,00
w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UG Oława 250 615,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zmniejszenie dotacji celowej, pochodzącej z rezerwy celowej (część 83, 

poz.25), dotyczy dofinansowania zadań własnych gminy, tj. organizowania i świadczenia usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2020 r.

FB-BP.3111.110.2020.MJ

Urząd Miasta 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.121.2020.M F.1563 ( nr wewnętrzny MF048) w sprawie zmian w budżecie 

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85228 2030 UM Kamienna 
Góra

2 557,50
w tym:
usługi opiekuńcze

2 557,50

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 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 -  MF048.

Z up. WOJEWODY DOLNp% \SKIEGO

Celina w liiw ll
DYREKTOR WY {DZIAŁU 
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2020 r.

FB-BP.3111.110.2020.MJ

Urząd Gminy 
Łagiewniki

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.121.2020.MF.1563 ( nr wewnętrzny MF048) w sprawie zmian w budżecie

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

________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85228 2030 UG Łagiewniki

3 700,00
w tym:
usługi opiekuńcze

3 700,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 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 -  MF048.
Z up. WOJEWODY DOLNP,S A SK IEG O



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2020 r.

FB-BP.3111.110.2020.MJ

Urząd Gminy 
Radwanice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.121.2020.MF.1563 ( nr wewnętrzny MF048) w sprawie zmian w budżecie

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

________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85228 2030 UG Radwanice

2 413,00
w tym:
usługi opiekuńcze

2 413,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 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 -  MF048.
Z up. W OJ^W aY DOLNp^ASKIEGO

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu


