
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Bolesławiec 24 997

Razem 24 997

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



Urząd Gminy 
Borów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.420.2020.KSz

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Borów 12 911

Razem 12 911

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Chojnów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Chojnów 21 273

Razem 21 273

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Ciepłowody

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Ciepłowody 5 307

Razem 5 307

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Cieszków

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Cieszków 9 522

Razem 9 522

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Urząd Gminy 
Czarny Bór

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Czarny Bór 10 324

Razem 10 324

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Czernica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Czernica 28 230

Razem 28 230

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Długołęka

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Długołęka 52 357

Razem 52 357

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Dobromierz

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Dobromierz 10 971

Razem 10 971

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Dobroszyce

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Dobroszyce 13 045

Razem 13 045

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Domaniów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Domaniów 11 239

Razem 11 239

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Dziadowa Kłoda

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Dziadowa Kłoda 8 674

Razem 8 674

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Dzierżoniów 20 158

Razem 20 158

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Gaworzyce

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Gaworzyce 7 671

Razem 7 671

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MFI88) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Głogów 11 261

Razem 11261

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Grębocice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Grębocice 10 770

Razem 10 770

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Gromadka

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Gromadka 11 595

Razem 11 595

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Janowice Wielkie

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Janowice Wielkie 9 834

Razem 9 834

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Jemielno

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Jemielno 6 823

Razem 6 823

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Jerzmanowa

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Jerzmanowa 7 292

Razem 7 292

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Jeżów Sudecki

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Jeżów Sudecki 13 647

Razem 13 647

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji — MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Jordanów Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Jordanów Śląski 6 199

Razem 6 199

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Kamieniec Ząbkowicki

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Kamieniec 
Ząbkowicki

17 817

Razem 17 817

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Urząd Gminy 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Kamienna Góra 16 880

Razem 16 880

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Kłodzko 37 841

Razem 37 841

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Kobierzyce

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Kobierzyce 31 842

Razem 31 842

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Kondratowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Kondratowice 9 477

Razem 9 477

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Urząd Gminy 
Kostomłoty

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MFI88) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Kostomłoty 14 940

Razem 14 940

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Kotla

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Kotla 8 674

Razem 8 674

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Krośnice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Krośnice 17 438

Razem 17 438

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Krotoszyce

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Krotoszyce 6 132

Razem 6 132

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Kunice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Kunice 11 350

Razem 11 350

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Urząd Gminy 
Legnickie Pole

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Legnickie Pole 12 487

Razem 12 487

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.

Zup. WOJ

Celu:
DY,

F



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Lewin Kłodzki

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Lewin Kłodzki 4 794

Razem 4 794

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Lubań 11 818

Razem 11 818

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Lubin 27 450

Razem 27 450

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Łagiewniki

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Łagiewniki 17415

Razem 17 415

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Malczyce

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Malczyce 13 312

Razem 13 312

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Marcinowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Marcinowice 12 510

Razem 12 510

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Urząd Gminy 
Marciszów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Marciszów 10 347

Razem 10 347

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Urząd Gminy 
Męcinka

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Męcinka 11 060

Razem 11 060

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Mietków

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Mietków 7 916

Razem 7 916

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Miękinia

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Miękinia 25 131

Razem 25 131

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Miłkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Miłkowice 14 450

Razem 14 450

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Mściwojów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Mściwojów 9 633

Razem 9 633

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Mysłakowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Mysłakowice 21 630

Razem 21 630

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Niechlów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Niechlów 10 837

Razem 10 837

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Nowa Ruda

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Nowa Ruda 28 007

Razem 28 007

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Oleśnica 22 901

Razem 22 901

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.ICSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Oława 30 482

Razem 30 482

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Osiecznica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Osiecznica 12 844

Razem 12 844

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Paszowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MFI88) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Paszowice 8 451

Razem 8 451

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Pęcław

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Pęcław 4 148

Razem 4 148

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Pielgrzymka

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Pielgrzymka 8 964

Razem 8 964

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Urząd Gminy 
Platerówka

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Platerówka 3 300

Razem 3 300

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MFI88.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Podgórzyn

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Podgórzyn 20 582

Razem 20 582

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Przeworno

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Przeworno 12 621

Razem 12 621

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Radwanice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Radwanice 7 782

Razem 7 782

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Rudna

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Rudna 16 278

Razem 16 278

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Ruja

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Ruja 7 604

Razem 7 604

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Siekierczyn

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Siekierczyn 9 789

Razem 9 789

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Stara Kamienica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Stara Kamienica 10815

Razem 10 815

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Urząd Gminy 
Stare Bogaczowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Stare 
Bogaczowice

9 209

Razem 9 209

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Stoszowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Stoszowice 12 264

Razem 12 264

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Sulików

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Sulików 11 261

Razem 11 261

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Świdnica 33 626

Razem 33 626

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Udanin

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Udanin 12 041

Razem 12 041

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Walim

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Walim 13 803

Razem 13 803

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Warta Bolesławiecka

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Warta 
Bolesławiecka

16 077

Razem 16 077

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Wądroże Wielkie

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Wądroże Wielkie 8 429

Razem 8 429

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Wińsko

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Wińsko 20 805

Razem 20 805

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Urząd Gminy 
Wisznia Mała

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Wisznia Mała 17 638

Razem 17 638

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Zagrodno

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Zagrodno 12510

Razem 12 510

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Urząd Gminy 
Zawonia

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Zawonia 10 900

Razem 10 900

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Zgorzelec 15 498

Razem 15 498

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Urząd Gminy 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Złotoryja 12 688

Razem 12 688

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Urząd Gminy 
Żórawina

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Żórawina 18 731

Razem 18 731

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Żukowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.527.2020.MF.5086 (nr wewnętrzny MF188) z dnia 30 października 2020 r. 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85295 2030 Urząd Gminy Żukowice 6 533

Razem 6 533

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących 

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

podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2020 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 nr 13.1.4. - Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie nr 13.1.4.1 - Wspieranie aktywnego starzenia się

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF188.


