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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 marca 2021 r.

FB.BP.3111.62.2021 .MJ

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 37/2021 

z dnia 19 marca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

_____________________________________________________________________________________ /w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenie

852 85214 2030 UM Jelenia Góra 144 000,00
Razem 144 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.28.2021.AJ z dnia 17 marca 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, 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 2021 po 

stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB.BP.3111.62.2021.MJ

Wrocław, dnia 19 marca 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 37/2021 

z dnia 19 marca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

__________________________________________________________________________________________ /w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85278 2030 UMiG Wołów 144 000,00
Razem 144 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.28.2021.AJ z dnia 17 marca 2021 r.

Zwiększenia planu dotacji dokonano z przeznaczeniem na dofinansowanie w wys. 80% 

zadania własnego Gminy Wołów - pomocy dla rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru 

budynku mieszkalnego w miejscowości Lubiąż, który miał miejsce w nocy 12 marca 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, 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 2021 po 

stronie dochodów.


