
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.452.2020.MJ

Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
Nr MF/FS4.4143.3.547.2020.MF.5246 ( nr wewnętrzny -  MF194) z dnia 05 listopada 2020 r. 
w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 
następujące zmiany:

(w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat
Dzierżoniowski 852 85202 2130 51 938,00

Razem 51 938,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatów, 
z rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej działalności 
Domu Pomocy Społecznej w Bielawie.

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 -  MF194.



FB-BP.3111.452.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 listopada 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
Nr MF/FS4.4143.3.547.2020.MF.5246 ( nr wewnętrzny -  MF194) z dnia 05 listopada 2020 r. 

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

(w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat
Głogowski 852 85202 2130 73 516,00

Razem 73 516,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatów, 
z rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej działalności 
Domu Pomocy Społecznej w Głogowie.

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 -  MF194.



FB-BP.3111.452.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 listopada 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
Nr MF/FS4.4143.3.547.2020.MF.5246 ( nr wewnętrzny -  MF194) z dnia 05 listopada 2020 r. 
w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 
następujące zmiany:

(w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat
Górowski 852 85202 2130 34 058,00

Razem 34 058,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatów, 
z rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej działalności 
Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu.

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 -  MF194.



FB-BP.3111.452.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 listopada 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Jawor

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
Nr MF/FS4.4143.3.547.2020.MF.5246 ( nr wewnętrzny -  MF194) z dnia 05 listopada 2020 r. 

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

(w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat
Jaworski 852 85202 2130 78 429,00

Razem 78 429,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatów, 
z rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej działalności 
Domu Pomocy Społecznej w Jaworze.

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 -  MF194.



FB-BP.3111.452.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 listopada 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
Nr MF/FS4.4143.3.547.2020.MF.5246 ( nr wewnętrzny -  MF194) z dnia 05 listopada 2020 r. 

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

(w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat
Jeleniogórski 852 85202 2130 163 257,00

Razem 163 257,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatów, 
z rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej działalności
domów pomocy społecznej:

_____________________________________________________________ (w złotych)
Kowary 25 137,00
Sosnówka 25 662,00
Janowice Wielkie 40 398,00
Miłków 45 473,00
Szklarska Poręba 26 587,00

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 -  MF194.



FB-BP.3111.452.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 listopada 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
Nr MF/FS4.4143.3.547.2020.MF.5246 ( nr wewnętrzny -  MF194) z dnia 05 listopada 2020 r. 
w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 
następujące zmiany:

(w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat
Kamiennogórski 852 85202 2130 64 055,00

Razem 64 055,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatów, 
z rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej działalności 
Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie.

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 -  MF194.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.452.2020.MJ

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
Nr MF/FS4.4143.3.547.2020.MF.5246 ( nr wewnętrzny -  MF194) z dnia 05 listopada 2020 r. 
w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 
następujące zmiany:

(w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat Kłodzki 852 85202 2130 296 789,00

Razem 296 789,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatów, 
z rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej działalności
domów pomocy społecznej:

____________________________________________________________ (w złotych)
Bystrzyca Kłodzka 38 334,00
Nowa Ruda 92 787,00
Podzamek 49 009,00

Ludwikowice Kł. 46 827,00
Jugów 42 240,00
Ścinawka Dolna 21 27 592,00

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 -  MF194.
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FB-BP.3111.452.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 listopada 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
Nr MF/FS4.4143.3.547.2020.MF.5246 ( nr wewnętrzny -  MF194) z dnia 05 listopada 2020 r. 
w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 
następujące zmiany:

(w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat
Legnicki 852 85202 2130 242 277,00

Razem 242 277,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatów, 
z rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej działalności
domów pomocy społecznej:
___________________________________________________________________________ (w złotych)
"Prząśnik" w Brenniku 55 711,00
Legnickie Pole 186 566,00

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 -  MF194.



FB-BP.3111.452.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 listopada 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
Nr MF/FS4.4143.3.547.2020.MF.5246 ( nr wewnętrzny -  MF194) z dnia 05 listopada 2020 r. 
w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 
następujące zmiany:

(w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat
Lwówecki 852 85202 2130 73 162,00

Razem 73 162,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatów, 
z rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej działalności
domów pomocy społecznej:
___________________________________________________________________________ (w złotych)
Mirsk 39 104,00
Nielestno 34 058,00

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 -  MF194.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.452.2020.MJ

Starostwo Powiatowe 
Milicz

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
Nr MF/FS4.4143.3.547.2020.MF.5246 ( nr wewnętrzny -  MF194) z dnia 05 listopada 2020 r. 
w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 
następujące zmiany:

(w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat Milicki 852 85202 2130 114 803,00

Razem 114 803,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatów, 
z rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej działalności
domów pomocy społecznej:
___________________________________________________________________________ (w złotych)
Milicz 51 724,00
Krośnice 63 079,00

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 -  MF194.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.452.2020.MJ

Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
Nr MF/FS4.4143.3.547.2020.MF.5246 ( nr wewnętrzny -  MF194) z dnia 05 listopada 2020 r. 
w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 
następujące zmiany:

(w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat
Oleśnicki 852 85202 2130 151 065,00

Razem 151 065,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatów, 
z rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej działalności
domów pomocy społecznej:

______ (w złotych)
Ostro wina 135 346,00
Dobroszyce 15 719,00

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 -  MF194.
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FB-BP.3111.452.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 listopada 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
Nr MF/FS4.4143.3.547.2020.MF.5246 ( nr wewnętrzny -  MF194) z dnia 05 listopada 2020 r. 
w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 
następujące zmiany:

(w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat
Oławski 852 85202 2130 47 323,00

Razem 47 323,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatów, 
z rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej działalności 
Domu Pomocy Społecznej w Oławie.

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 -  MF194.



FB-BP.3111.452.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 listopada 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
Nr MF/FS4.4143.3.547.2020.MF.5246 ( nr wewnętrzny -  MF194) z dnia 05 listopada 2020 r. 
w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 
następujące zmiany:

(w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat Średzki 852 85202 2130 19 937,00

Razem 19 937,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatów, 
z rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej działalności 
Domu Pomocy Społecznej w Malczycach.

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 -  MF194.



FB-BP.3111.452.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 listopada 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
Nr MF/FS4.4143.3.547.2020.MF.5246 ( nr wewnętrzny -  MF194) z dnia 05 listopada 2020 r. 
w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 
następujące zmiany:

(w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat
Świdnicki 852 85202 2130 63 405,00

Razem 63 405,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatów, 
z rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej działalności
domów pomocy społecznej:
_________________________________________  (w złotych)
Jaskulin 34 917,00
Świebodzice 28 488,00

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 -  MF194.

,c,„.nnv nm NOŚLASKIEG0 Z  up. W0J«-VgOUi U U LI1-. 1



FB-BP.3111.452.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 listopada 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
Nr MF/FS4.4143.3.547.2020.MF.5246 ( nr wewnętrzny -  MF194) z dnia 05 listopada 2020 r. 
w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 
następujące zmiany:

(w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat
Trzebnicki 852 85202 2130 107 878,00

Razem 107 878,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatów, 
z rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej działalności 
Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich.

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 -  MF194.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.452.2020.MJ

Starostwo Powiatowe 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
Nr MF/FS4.4143.3.547.2020.MF.5246 ( nr wewnętrzny -  MF194) z dnia 05 listopada 2020 r. 
w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 
następujące zmiany:

(w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat
Wrocławski 852 85202 2130 19 255,00

Razem 19 255,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatów, 
z rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej działalności 
Domu Pomocy Społecznej w Małkowicach.

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 -  MF194.
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FB-BP.3111.452.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 listopada 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
Nr MF/FS4.4143.3.547.2020.MF.5246 ( nr wewnętrzny -  MF194) z dnia 05 listopada 2020 r. 
w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 
następujące zmiany:

(w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat
Ząbkowicki 852 85202 2130 224 345,00

Razem 224 345,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatów, 
z rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej działalności
domów pomocy społecznej:

__________________________________________________________________ (w złotych)
Henryków 31 876,00
Ziębice 54 949,00
Ząbkowice 55 008,00

Ząbkowice (DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych) 7 353,00
Opolnica 75 159,00

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 -  MF194.



FB-BP.3111.452.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 listopada 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
Nr MF/FS4.4143.3.547.2020.MF.5246 ( nr wewnętrzny -  MF194) z dnia 05 listopada 2020 r. 
w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 
następujące zmiany:

(w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat
Zgorzelecki 852 85202 2130 124 167,00

Razem 124 167,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatów, 
z rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej działalności
domów pomocy społecznej:
___________________________________________________________________________ (w złotych)
Zgorzelec ul. Pułaskiego 32 305,00
Zgorzelec ul. Przechodnia 53 654,00
Opolno Zdrój 38 208,00

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 -  MF194.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.452.2020.MJ

Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
Nr MF/FS4.4143.3.547.2020.MF.5246 ( nr wewnętrzny -  MF194) z dnia 05 listopada 2020 r. 
w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 
następujące zmiany:

(w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

MNPP Legnica 852 85202 2130 57 057,00

Razem 57 057,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatów, 
z rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej działalności 
Domu Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Grabskiego 11.

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 -  MF194.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.452.2020.MJ

Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
Nr MF/FS4.4143.3.547.2020.MF.5246 ( nr wewnętrzny -  MF194) z dnia 05 listopada 2020 r. 
w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 
następujące zmiany:

(w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

MNPP
Wałbrzych 852 85202 2130 46 546,00

Razem 46 546,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatów, 
z rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej działalności
domów pomocy społecznej:
___________________________________________________________________________ (w złotych)
Zachodnia 17 23 687,00
Osiedle Górnicze 19 a 22 859,00

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 -  MF194.



FB-BP.3111.452.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
Nr MF/FS4.4143.3.547.2020.MF.5246 ( nr wewnętrzny -  MF194) z dnia 05 listopada 2020 r. 
w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 
następujące zmiany:

(w złotych)
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

MNPP
Wrocław 852 85202 2130 498 533,00

Razem 498 533,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatów, 
z rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej działalności
domów pomocy społecznej:
___________________________________________  (w złotych)
Karmelkowa 25/27 108 603,00
Rędzińska 66/68 74 944,00
Mączna 3 63 752,00
Świątnicka 25/27 35 390,00
Kaletnicza 8 39 569,00
Fama 3 43 046,00
Objazdowa 40 18 827,00
Grunwaldzka 104 35 471,00
Okulickiego 2 14 825,00
Jutrosińska 29 5 290,00
Jutrosińska 29 a 5 105,00
Sw. Marcina 26 814,00
Ks. Marcina Lutra 2-8 26 897,00

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/fytule .(X
przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF194. V //¡¿h /
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