
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

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 Miasta i Gminy Bardo 13 424

Razem 13 424

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 Miasta i Gminy 
Bierutów

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 Miasta i Gminy Bierutów 22 254

Razem 22 254

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 Miasta i Gminy 
Bogatynia

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 Miasta i Gminy 
Bogatynia

50 239

Razem 50 239

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 Miasta i Gminy 
Bolków

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 Miasta i Gminy Bolków 27 160

Razem 27 160

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 Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

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 Miasta i Gminy Brzeg 
Dolny

41 029

Razem 41 029

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 Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

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 Miasta i Gminy Bystrzyca 
Kłodzka

53 271

Razem 53 271

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 Miasta i Gminy 
Chocianów

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 Miasta i Gminy 
Chocianów

27 650

Razem 27 650

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 Miasta i Gminy 
Głuszyca

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 Miasta i Gminy Głuszyca 22 143

Razem 22 143

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 Miasta i Gminy 
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 Miasta i Gminy Góra 48 611

Razem 48 611

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 Miasta i Gminy 
Gryfów 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 Miasta i Gminy Gryfów 
Śląski

26 691

Razem 26 691

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 Miasta i Gminy 
Jaworzyna Śląska

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 Miasta i Gminy 
Jaworzyna Śląska

22 499

Razem 22 499

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 Miasta i Gminy 
Jelcz-Laskowice

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 Miasta i Gminy Jelcz- 
Laskowice

42 345

Razem 42 345

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 Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie

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 Miasta i Gminy Kąty 
Wrocławskie

46 738

Razem 46 738

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 Miasta i Gminy 
Lądek Zdrój

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 Miasta i Gminy Lądek 
Zdrój

24 685

Razem 24 685

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 Miasta i Gminy 
Leśna

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 Miasta i Gminy Leśna 23 815

Razem 23 815

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.

Z up. w:



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka

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 Miasta i Gminy Lubawka 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 Miasta i Gminy 
Lubomierz

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 Miasta i Gminy 
Lubomierz

12 666

Razem 12 666

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 Miasta i Gminy 
Lwówek 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 Miasta i Gminy Lwówek 
Śląski

40 606

Razem 40 606

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 Miasta i Gminy 
Mieroszów

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 Miasta i Gminy 
Mieroszów

18 597

Razem 18 597

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 Miasta i Gminy 
Międzybórz

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 Miasta i Gminy 
Międzybórz

10 592

Razem 10 592

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 Miasta i Gminy 
Międzylesie

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 Miasta i Gminy 
Międzylesie

16 523

Razem 16 523

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 Miasta i Gminy 
Milicz

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 Miasta i Gminy Milicz 61 321

Razem 61321

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 Miasta i Gminy 
Mirsk

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 Miasta i Gminy Mirsk 20 671

Razem 20 671

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 Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Urząd Miasta i Gminy 
Niemcza

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 Miasta i Gminy Niemcza 15 475

Razem 15 475

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 Miasta i Gminy 
Nowogrodziec

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 Miasta i Gminy 
Nowogrodziec

29 546

Razem 29 546

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 Miasta i Gminy 
Oborniki Śląskie

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 Miasta i Gminy Oborniki 
Śląskie

49 414

Razem 49 414

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 Miasta i Gminy 
Olszyna

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 Miasta i Gminy Olszyna 15 453

Razem 15 453

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 Miasta i Gminy 
Pieńsk

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 Miasta i Gminy Pieńsk 19913

Razem 19 913

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 Miasta i Gminy 
Polkowice

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 Miasta i Gminy 
Polkowice

62 592

Razem 62 592

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 Miasta i Gminy 
Prochowice

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 Miasta i Gminy 
Prochowice

16 300

Razem 16 300

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 -  MF188.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Prusice

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 Miasta i Gminy Prusice 18 151

Razem 18 151

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 Miasta i Gminy 
Przemków

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 Miasta i Gminy 
Przemków

18 686

Razem 18 686

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 Miasta i Gminy 
Radków

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 Miasta i Gminy Radków 21 920

Razem 21 920

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 Miasta i Gminy 
Siechnice

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 Miasta i Gminy Siechnice 36 481

Razem 36 481

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 Miasta i Gminy 
Sobótka

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 Miasta i Gminy Sobótka 33 069

Razem 33 069

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 Miasta i Gminy 
Stronie Śląskie

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 Miasta i Gminy Stronie 
Śląskie

20 515

Razem 20 515

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 Miasta i Gminy 
Strzegom

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 Miasta i Gminy Strzegom 65 959

Razem 65 959

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 Miasta i Gminy 
Strzelin

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 Miasta i Gminy Strzelin 56 616

Razem 56 616

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 Miasta i Gminy 
Syców

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 Miasta i Gminy Syców 39 602

Razem 39 602

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 Miasta i Gminy 
Szczytna

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 Miasta i Gminy Szczytna 16 902

Razem 16 902

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 Miasta i Gminy 
Ścinawa

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 Miasta i Gminy Ścinawa 22 655

Razem 22 655

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 Miasta i Gminy 
Środa Śląska

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 Miasta i Gminy Środa 
Śląska

46 626

Razem 46 626

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 Miasta i Gminy 
Świerzawa

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 Miasta i Gminy 
Świerzawa

16 590

Razem 16 590

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 Miasta i Gminy 
Trzebnica

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 Miasta i Gminy Trzebnica 56 126

Razem 56 126

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 Miasta i Gminy 
Twardogóra

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 Miasta i Gminy 
Twardogóra

29 033

Razem 29 033

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 Miasta i Gminy 
Wąsosz

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 Miasta i Gminy Wąsosz 16010

Razem 16 010

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 Miasta i Gminy 
Węgliniec

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 Miasta i Gminy 
Węgliniec

20 492

Razem 20 492

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 Miasta i Gminy 
Wiązów

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 Miasta i Gminy Wiązów 15 118

Razem 15 118

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 Miasta i Gminy 
Wleń

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 Miasta i Gminy Wleń 10 235

Razem 10 235

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 Miasta i Gminy 
Wołów

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 Miasta i Gminy Wołów 57 084

Razem 57 084

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 Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

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 Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

64 577

Razem 64 577

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 Miasta i Gminy 
Ziębice

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 Miasta i Gminy Ziębice 48 232

Razem 48 232

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 Miasta i Gminy 
Złoty Stok

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 Miasta i Gminy Złoty 
Stok

11 997

Razem 11 997

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Żarów

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 Miasta i Gminy Żarów 27 383

Razem 27 383

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 Miasta i Gminy 
Żmigród

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 Miasta i Gminy Żmigród 34 095

Razem 34 095

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.


