
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Bielawa

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 Bielawa 89 886

Razem 89 886

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. VyoyPM3QY d & n o ś lą s k ie g c

Celina Marzena Dziedziak
DYREKTOR W D Z IA Ł U

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Boguszów Gorce

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 Boguszów Gorce 42 390

Razem 42 390

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. WOJt y ™ - " '  m i  «OSIŃSKIEGO 

Celina
d y r  L

Finansów i Hua



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
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 Miasta Bolesławiec 123 490

Razem 123 490

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.

Z

Celina
DYREKTOR

Finansów i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
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 Miasta Chojnów 35 455

Razem 35 455

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. W0JB^ j ^ ^ ^ SKIEGC

C elin a  M arzena m dedziak
d y r e k t o r  WYDZIAŁU 

Flnnns6w i Sud^'V



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Duszniki 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 Duszniki Zdrój 15 988

Razem 15 988

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.

7 up. WOJEWODY DO^ŚLĄSKIEGC

C e lin a lf fa r z ^ w O z ie d z io k  
DYREKTOR W D ZIA ŁU  

Finansów i B w ^ lu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
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 Miasta Dzierżoniów 111 694

Razem 111 694

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. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

f a e d z i a k  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i BiKttetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Głogów

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 Głogów 175 825

Razem 175 825

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.

7. up. WOJEWODY DOI WÓ^LĄSKI EGO

C elirnm ansm ^.iedziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Flnsinaów i Bi.Kteotu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Jawor

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 Jawor 59 582

Razem 59 582

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.

Zup
■ WOJEWOPV pO UO SLĄSKIEGO

ovreio-orX I ^ u
Finansów i B id e tu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Jedlina 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 Jedlina Zdrój 13 714

Razem 13 714

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 ^ ^ r . ^ L A S K I E G C

C DYRPIl r ! r ^ ' Dziedziak d y r e k t o r  W i a ł u
Finansów/ i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Jelenia 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 Jelenia Góra 265 086

Razem 265 086

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
LASKIEGO

Celino. 
DYREKTOR



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
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 Miasta Kamienna Góra 59 069

Razem 59 069

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.

I  up. WC^ftWODYiDOLNOŚLĄSKIEGO

Celina MarzenMDziedzjak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Karpacz

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 Karpacz 10 257

Razem 10 257

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

7 f f i ^ ^ SK,EG0
miedziak

d y r e k t o r  Wy d zia łu
Finansów i BiWetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
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 Miasta Kłodzko 88 503

Razem 88 503

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. WOJEyVODY dolA l ą s k ie g o

Celina M arzen/rDziedziak  
DYREKTOR VWDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Kowary

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 Kowary 29 233

Razem 29 233

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. Wy jm O D )f  DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina MarzeKa Dz.iedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Fln*a*<V i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Kudowa 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 Kudowa Zdrój 31 196

Razem 31 196

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.

Celi'  
DYREKTOR \

Finansów i Butiżetu

ŚLĄSKIEGO

ziedziak
DZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Legnica

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 Legnica 273 203

Razem 273 203

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.

1 ^  V̂ ^ ^ ^ ^ 0ŚLjil)SKIEGC 

Celina Marzena Dziedziak
DYREKTOR W dZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
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 Miasta Lubań 62 860

Razem 62 860

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 
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 Miasta Lubin 221 604

Razem 221 604

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 Miasta 
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 Miasta Nowa Ruda 72 783

Razem 72 783

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. SWEGO

Celina Mat^enADziedziak
d y r e k to r  vX z ,a łu  

Finarwów i Bucltstu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Urząd Miasta 
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 Miasta Oleśnica 111 828

Razem 111 828

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. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

Celim ym M ^i/O p/iedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finarw<*w



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
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 Miasta Oława 101 749

Razem 101 749

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. WOJEWODY ^ Ś L Ą S K IE G O

C e  lln fiR W  D zied zia k  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Piechowice

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 Piechowice 17 170

Razem 17170

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. WOJEWODY
4 / / J r r IEG0

finansów i Bim W  •



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Pieszyce

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 Pieszyce 22 767

Razem 22 767

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. WOJBM)GY DOLMÓ^ASKIEGO

Celina edziak
DYREKTOR W'k)ZIAŁU

Finansów i Buożstu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Piława Górna

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 Piława Górna 15 698

Razem 15 698

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. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

DYREKTOR WłfcŹlAŁU 
Finansów i Butiżstu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Polanica 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 Polanica Zdrój 24 662

Razem 24 662

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 
Szczawno 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 Szczawno Zdrój 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 
Szklarska Poręba

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 Szklarska Poręba 18 932

Razem 18 932

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

Celi
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Finansów i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
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 Miasta Świdnica 177 898

Razem 177 898

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. WOJEWODY DpylCtóLĄSKIEGO

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Świebodzice

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 Świebodzice 64 777

Razem 64 777

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.

DYREKTOR 
Finansów i E



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.420.2020.KSz

Wrocław, dnia 02 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Świeradów 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 Świeradów Zdrój 11 283

Razem 11 283

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 
Wałbrzych

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 Wałbrzych 347 078

Razem 347 078

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 
Wojcieszów

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 Wojcieszów 8 696

Razem 8 696

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 
Wrocław

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 Wrocław 1 949 836

Razem 1 949 836

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 
Zawidów

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 Zawidów 10 859

Razem 10 859

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 
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 Miasta Zgorzelec 103 644

Razem 103 644

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 
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 Miasta Złotoryja 39 335

Razem 39 335

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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