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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 października 2020 r.

Urząd Miasta 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.520.2020.MF.4906 

( nr wewnętrzny -  MF177) z dnia 20 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

UM
Bolesławiec 852 85202 2030 25 204,00

Razem 25 204,00

Gmina Dom Pomocy Społecznej Kwota w złotych
BOLESŁAWIEC UM ul.Piastów 17 25 204,00

Razem 25 204,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych gminy, 

pochodzące z rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej 

działalności domów 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 -  MF177.
Z up. WOJEWODY DOI
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 października 2020 r.

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.520.2020.MF.4906 

( nr wewnętrzny -  MF177) z dnia 20 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

UM Jelenia 
Góra 852 85202 2030 40 955,00

Razem 40 955,00

Gmina Dom Pomocy Społecznej Kwota w złotych
JELENIA GÓRA UM "Pogodna Jesień" ul. Leśna 3/5 40 955,00

Razem 40 955,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych gminy, 

pochodzące z rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej 

działalności domów 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 -  MF177.
Z Lfo
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Urząd Miasta 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.520.2020.MF.4906 

( nr wewnętrzny -  MF177) z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 października 2020 r.

na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_______________    (w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Lubin 852 85202 2030 18 011,00

Razem 18 011,00

Gmina Dom Pomocy Społecznej Kwota w złotych
LUBIN UM "Szarotka" ul. Sybiraków 13 18 011,00
Razem 18 011,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych gminy, 

pochodzące z rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej 

działalności domów 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 -  MF177.


