
FB-BP.3111.205.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Bielawa

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

z dnia 24 czerwca 2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85219 2010 UM Bielawa 212,00
Razem 212,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone były na 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 

18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta 
Bolesławiec

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

z dnia 24 czerwca 2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85219 2010 UM Bolesławiec 5 026,00
Razem 5 026,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone były na 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 

18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta 
Głogów

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

z dnia 24 czerwca 2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85219 2010 UM Głogów 1 739,00
Razem 1 739,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone były na 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 

18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta 
Jedlina Zdrój

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

z dnia 24 czerwca 2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85219 2010 UM Jedlina Zdrój 11 303,00
Razem 11 303,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone były na 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 

18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.



wam*

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta 
Lubin

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

z dnia 24 czerwca 2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) 

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 listopada 2020 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85219 2010 UM Lubin 9 502,00
Razem 9 502,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone były na 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 

18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

z dnia 24 czerwca 2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85219 2010 UM Wałbrzych 1 801,00
Razem 1 801,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone były na 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 

18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

z dnia 24 czerwca 2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85219 2010 UMiG Kąty Wrocławskie 5 442,00
Razem 5 442,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone były na 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 

18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

Z up,



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

z dnia 24 czerwca 2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85219 2010 UMiG Środa Śląska 3 561,00
Razem 3 561,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone były na 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 

18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

z dnia 24 czerwca 2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85219 2010 UMiG Twardogóra 176,00
Razem 176,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone były na 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 

18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Wleń

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

z dnia 24 czerwca 2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85219 2010 UMiG Wleń 9 819,00
Razem 9 819,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone były na 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 

18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Gminy 
Dzierżoniów

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

z dnia 24 czerwca 2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85219 2010 UG Dzierżoniów 32,00
Razem 32,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone były na 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 

18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Gminy 
Gaworzyce

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

z dnia 24 czerwca 2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85219 2010 UG Gaworzyce 135,00
Razem 135,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone były na 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 

18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.



4 « r 9

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Gminy 
Jeżów Sudecki

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

z dnia 24 czerwca 2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85219 2010 UG Jeżów Sudecki 207,00
Razem 207,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone były na 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 

18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

L UD. V



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Gminy 
Kłodzko

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

z dnia 24 czerwca 2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85219 2010 UG Kłodzko 3 047,00
Razem 3 047,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone były na 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 

18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Gminy 
Krotoszyce

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

z dnia 24 czerwca 2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85219 2010 UG Krotoszyce 1 151,00
Razem 1 151,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone były na 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 

18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Gminy 
Lubin

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

z dnia 24 czerwca 2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85219 2010 UG Lubin 1 895,00
Razem I 895,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone były na 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 

18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Gminy 
Osiecznica

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

z dnia 24 czerwca 2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85219 2010 UG Osiecznica 470,00
Razem 470,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone były na 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 

18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Gminy 
Paszowice

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

z dnia 24 czerwca 2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85219 2010 UG Paszowice 1 112,00
Razem 1 112,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone były na 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 

18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Gminy 
Wisznia Mala

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

z dnia 24 czerwca 2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85219 2010 UG Wisznia Mała 916,00
Razem 916,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone były na 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 

18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.



FB-BP.3111.205.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Żórawina

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

z dnia 24 czerwca 2020 r. Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) 

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

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85219 2010 UG Żórawina 2 170,00
Razem 2 170,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone były na 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 

18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.



FB-BP.3111.205.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Szczawno Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UM Szczawno Zdrój 2 689,00
Razem 2 689,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, 

poz. 25) przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę 

tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UM Wrocław 9 547,00
Razem 9 547,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, 

poz. 25) przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę 

tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Bierutów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 listopada 2020 r.

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Bierutów 1 000,00
Razem 1 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, 

poz. 25) przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę 

tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Bolków

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 listopada 2020 r.

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Bolków 600,00
Razem 600,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, 

poz. 25) przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę 

tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1.- Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



FB-BP.3111.205.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Jelcz-Laskowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Jelcz-Laskowice 3 807,00
Razem 3 807,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, 

poz. 25) przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę 

tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Siechnice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 listopada 2020 r.

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Siechnice 7 280,00
Razem 7 280,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, 

poz. 25) przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę 

tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 listopada 2020 r.

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Strzelin 715,00
Razem 715,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, 

poz. 25) przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę 

tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Syców

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Syców 1 296,00
Razem 1 296,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, 

poz. 25) przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę 

tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Ścinawa

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 listopada 2020 r.

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Ścinawa 6 788,00
Razem 6 788,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, 

poz. 25) przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę 

tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Żarów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 listopada 2020 r.

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Żarów 3 497,00
Razem 3 497,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, 

poz. 25) przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę 

tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



FB-BP.3111.205.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Legnickie Pole

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Legnickie Pole 800,00
Razem 800,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, 

poz. 25) przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę 

tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



FB-BP.3111.205.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Miłkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Miłkowice 2 107,00
Razem 2 107,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, 

poz. 25) przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę 

tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Gminy 
Mściwojów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 listopada 2020 r.

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Mściwojów 5 951,00
Razem 5 951,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, 

poz. 25) przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę 

tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



FB-BP.3111.205.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Oleśnica 4 083,00
Razem 4 083,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, 

poz. 25) przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę 

tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.

<h}U-



FB-BP.3111.205.2020.MJ

Urząd Gminy 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 listopada 2020 r.

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Oława 9 300,00
Razem 9 300,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, 

poz. 25) przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę 

tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.



FB-BP.3111.205.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Wądroże Wielkie

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.159.2020.MF.2282 ( nr wewnętrzny MF088) w sprawie zmian w budżecie

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Wądroże Wielkie 256,00
Razem 256,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, 

poz. 25) przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę 

tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF088.


