
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Bielawa

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UM Bielawa 63 961,00

Razem 63 961,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020.AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Boguszów Gorce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UM Boguszów Gorce 38 912,00

Razem 38 912,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020.AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Bolesławiec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UM Bolesławiec 69 504,00

Razem 69 504,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020.AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Chojnów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UM Chojnów 29 479,00

Razem 29 479,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020.AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Duszniki Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UM Duszniki Zdrój 9 885,00

Razem 9 885,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020.AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Dzierżoniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UM Dzierżoniów 56 587,00

Razem 56 587,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020.AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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 30 listopada 2020 r.
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Urząd Miasta 
Głogów

Uprzejmie zawiadamiani, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany: 

__________  /w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UM Głogów 100 925,00

Razem 100 925,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020. AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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 30 listopada 2020 r.
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Urząd Miasta 
Jawor

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UM Jawor 44 341,00

Razem 44 341,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020.AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Jedlina Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UM Jedlina Zdrój 8 768,00

Razem 8 768,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020. AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UM Jelenia Góra 159 634,00

Razem 159 634,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020.AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Kamienna Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w złotych/

Dziai Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UM Kamienna Góra 35 568,00

Razem 35 568,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020.AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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 30 listopada 2020 r.
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Urząd Miasta 
Karpacz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UM Karpacz 7 931,00

Razem 7 931,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020.AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UM Kłodzko 79 155,00

Razem 79 155,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020. AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Kowary

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany: 

__________      /w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UM Kowary 22 430,00

Razem 22 430,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020.AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Kudowa Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UM Kudowa Zdrój 17 590,00

Razem 17 590,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020.AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UM Legnica 224 766,00

Razem 224 766,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020.AN z dnia 25 listopada 2020 r, 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

' r. rfwck

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Lubań

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UM Lubań 34 332,00

Razem 34 332,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020.AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Lubin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany: 

__________    /w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UM Lubin 108 165,00

Razem 108 165,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020.AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Nowa Ruda

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany: 

__________    /w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UM Nowa Ruda 41 816,00

Razem 41 816,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020. AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Oleśnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UM Oleśnica 66 149,00

Razem 66 149,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020. AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Oława

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UM Oława 48 887,00

Razem 48 887,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020.AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Piechowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany: 

__________    /w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UM Piechowice 8 820,00

Razem 8 820,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020. AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Pieszyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany: 

__________________________________________________________________________________________ /w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UM Pieszyce 22 113,00

Razem 22 113,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020.AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Piława Górna

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UM Piława Górna 11 102,00

Razem 11 102,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020.AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Polanica Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UM Polanica Zdrój 18 937,00

Razem 18 937,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020.AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Szczawno Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UM Szczawno Zdrój 15 624,00

Razem 15 624,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020.AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Szklarska Poręba

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany: 

__________________________________________________________________________________________ /w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UM Szklarska Poręba 13 192,00

Razem 13 192,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020.AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany: 

__________________________________________________________________________________________ /w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UM Świdnica 105 606,00

Razem 105 606,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020.AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Świebodzice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany: 

__________   /w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UM Świebodzice 49 306,00

Razem 49 306,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020.AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Świeradów Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UM Świeradów Zdrój 7 425,00

Razem 7 425,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020.AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Wałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UM Wałbrzych 279 610,00

Razem 279 610,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020. AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Wojcieszów

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UM Wojcieszów 14 386,00

Razem 14 386,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020.AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Wroclaw

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UM Wrocław 635 893,00

Razem 635 893,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020. AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.

ihuaA/



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Zawidów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UM Zawidów 6 413,00

Razem 6 413,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020.AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

Z /  " v

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Zgorzelec

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UM Zgorzelec 44 913,00

Razem 44 913,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020.AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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 30 listopada 2020 r.
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Urząd Miasta 
Złotoryja

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UM Złotoryja 31 021,00

Razem 31 021,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020.AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UMiG Bardo 14 519,00

Razem 14 519,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020.AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bierutów

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UMiG Bierutów 13 012,00

Razem 13 012,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020.AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UMiG Bogatynia 44 893,00

Razem 44 893,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020.AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bolków

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UMiG Bolków 23 786,00

Razem 23 786,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020.AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UMiG Brzeg Dolny 18 412,00

Razem 18 412,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020.AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UMiG Bystrzyca Kłodzka 43 276,00

Razem 43 276,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020.AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w  złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UMiG Chocianów 22 466,00

Razem 22 466,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020.AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Głuszyca

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UMiG Głuszyca 14 147,00

Razem 14 147,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020.AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Góra

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UMiG Góra 50 870,00

Razem 50 870,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020.AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3 111 .504 .2020 .MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UMiG Gryfów Śląski 20 247,00

Razem 20 247,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020.AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Jaworzyna Śląska

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany: 

________      /w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UMiG Jaworzyna Śląska 17 595,00

Razem 17 595,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020.AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.

GO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Jelcz-Laskowice

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UMiG Jelcz-Laskowice 20 982,00

Razem 20 982,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020. AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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 30 listopada 2020 r.
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UMiG Kąty Wrocławskie 20 400,00

Razem 20 400,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020.AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lądek Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UMiG Lądek Zdrój 14 865,00

Razem 14 865,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020.AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Leśna

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UMiG Leśna 17 070,00

Razem 17 070,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020.AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany: 

__________________________________________________________________________________________ /w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UMiG Lubawka 17 640,00

Razem 17 640,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020.AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany: 

__________________________________________________________________________________________ /w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UMiG Lubomierz 11 631,00

Razem 11 631,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020.AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

„  (bdUdi

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany: 

__________   /w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UMiG Lwówek Śląski 25 894,00

Razem 25 894,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020.AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Mieroszów

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany: 

__________   /w  złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UMiG Mieroszów 14 291,00

Razem 14 291,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020. AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Międzybórz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UMiG Międzybórz 11 544,00

Razem 11 544,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020.AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Międzylesie

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UMiG Międzylesie 16 274,00

Razem 16 274,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020. AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Milicz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UMiG Milicz 32 027,00

Razem 32 027,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020.AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Mirsk

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany: 

__________ i_______ ______    /w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UMiG Mirsk 23 145,00

Razem 23 145,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020.AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Niemcza

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UMiG Niemcza 10 083,00

Razem 10 083,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020.AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Nowogrodziec

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany: 

__________    /w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UMiG Nowogrodziec 30 803,00

Razem 30 803,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020.AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

' /im.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Oborniki Śląskie

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UMiG Oborniki Śląskie 25 574,00

Razem 25 574,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020. AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Olszyna

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany: 

__________   /w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UMiG Olszyna 12 558,00

Razem 12 558,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020.AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Pieńsk

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UMiG Pieńsk 21 662,00

Razem 21 662,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020.AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Polkowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany: 

__________________________________________________________________________________________ /w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UMiG Polkowice 63 859,00

Razem 63 859,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020.AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UMiG Prochowice 12 170,00

Razem 12 170,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020.AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Prusice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UMiG Prusice 25 112,00

Razem 25 112,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020. AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Przemków

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w  złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UMiG Przemków 17 513,00

Razem 17 513,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020. AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Radków

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UMiG Radków 21 973,00

Razem 21 973,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020.AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Siechnice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w złotych/

Dziat Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UMiG Siechnice 22 055,00

Razem 22 055,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020. AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Sobótka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UMiG Sobótka 23 820,00

Razem 23 820,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020. AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Stronie Śląskie

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UMiG Stronie Śląskie 10 609,00

Razem 10 609,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020.AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Strzegom

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UMiG Strzegom 46 070,00

Razem 46 070,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020. AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UMiG Strzelin 37 420,00

Razem 37 420,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020.AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Syców

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UMiG Syców 18 424,00

Razem 18 424,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020.AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UMiG Szczytna 9 550,00

Razem 9 550,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020.AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Ścinawa

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w  złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UMiG Ścinawa 35 545,00

Razem 35 545,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020. AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UMiG Środa Śląska 28 187,00

Razem 28 187,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020.AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

<widni

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UMiG Świerzawa 17 437,00

Razem 17 437,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020. AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UMiG Trzebnica 19 789,00

Razem 19 789,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020. AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

<bwckl

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UMiG Twardogóra 8 888,00

Razem 8 888,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020.AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Wąsosz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UMiG Wąsosz 12 980,00

Razem 12 980,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS. 3111.167.2020. AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Węgliniec

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UMiG Węgliniec 17 335,00

Razem 17 335,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020.AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Wiązów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UMiG Wiązów 11 894,00

Razem 11 894,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020.AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Wleń

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UMiG Wleń 8 669,00

Razem 8 669,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020.AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany: 

__________     /w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UMiG Wołów 46 256,00

Razem 46 256,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020.AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UMiG Ząbkowice Śląskie 30 509,00

Razem 30 509,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020. AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.

t ! r °



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Ziębice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UMiG Ziębice 21 927,00

Razem 21 927,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020.AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Złoty Stok

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UMiG Złoty Stok 14 976,00

Razem 14 976,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020. AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Żarów

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

__________   /w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UMiG Żarów 17 313,00

Razem 17 313,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020.AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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
FB.BP.3111.504.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 307/2020 z dnia 

27 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UMiG Żmigród 24 109,00

Razem 24 109,00

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020.AN z dnia 25 listopada 2020 r. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie rur 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.


