
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.71.2021 .MJ

Wrocław, dnia 25 marca 2021 r.

Urząd Miasta 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.2021.MF.506 ( nr wewnętrzny MF017) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

________ _________ ________________ ________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

256 316,00
w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UM Bolesławiec 194 491,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

61 825,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, pochodzące z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie 

i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule
Z  up. W OJEWODY DOLWO.^ a

Finansów) B u fe tu

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF017.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 marca 2021 r.

FB-BP.3111.71.2021 .MJ

Urząd Miasta 
Duszniki Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.2021.MF.506 ( nr wewnętrzny MF017) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

________ _________ ________________ ________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

8 416,00
w tym:

UM Duszniki 
Zdrój

usługi opiekuńcze
852 85228 2030 8 416,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, pochodzące z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie 

i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  Mi



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.71.2021. MJ

Wrocław, dnia 25 marca 2021 r.

Urząd Miasta 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.2021.MF.506 ( nr wewnętrzny MF017) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

________ _________ ________________ ________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

189 342,56

w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UM Dzierżoniów 189 342,56

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, pochodzące z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie 

i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmioto\yęj-}

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF017. _ \lMMGł/lfh /
C elina M a rz e m W ie d z ia k  

DYREKTOR W YDZIAŁU  
9 ® Finansów i Budłetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 marca 2021 r.

FB-BP.3111.71.2021.MJ

Urząd Miasta 
Jawor

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.2021.MF.506 ( nr wewnętrzny MF017) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

________ _________ ________________ ________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

46 785,00
w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UM Jawor 46 785,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, pochodzące z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie 

i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule
2 up. WOdPvfoJDV d Ó ln W ' 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF017. \ /  ')J/§O^Jj>
C elina  M arzeńa Dziedz 

g DYREKTOR WYDZIAŁ;



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.71.2021.MJ

Wrocław, dnia 25 marca 2021 r.

Urząd Miasta 
Jedlina Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.2021.MF.506 ( nr wewnętrzny MF017) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

________ _________ ________________ ________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

28 028,00

w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UM Jedlina Zdrój 28 028,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, pochodzące z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie 

i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej d^cyjj.i_ najeży wJ^4ule

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF017. y
Celina ManeńhrCmed: 

DYREKTOR W Y D Z!/
c sów i R"V



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.71.2021.MJ

Wrocław, dnia 25 marca 2021 r.

Urząd Miasta 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.2021.MF.506 ( nr wewnętrzny MF017) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

________ _________ ________________ ________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85228 2030 UM Kamienna 
Góra

28 080,00
w tym:
usługi opiekuńcze

28 080,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, pochodzące z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie 

i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF017. ......

Celina Marzena Dkedriak
DYREKTOR V W T )Ą .l j



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.71.2021 .MJ

Wrocław, dnia 25 marca 2021 r.

Urząd Miasta 
Kowary

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.2021.MF.506 ( nr wewnętrzny MF017) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

________ _________ ________________ ________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

18 564,00

w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UM Kowary 18 564,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, pochodzące z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie 

i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej, 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF017.
« f e

d y r e k t o r  w y d z ia ł u
fin an só w  i Buc



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.71.2021. MJ

Wrocław, dnia 25 marca 2021 r.

Urząd Miasta 
Nowa Ruda

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.2021.MF.506 ( nr wewnętrzny MF017) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

________ _________ ________________ ________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

11 949,60

w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UM Nowa Ruda 11 949,60

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, pochodzące z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie 

i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej należy w tytule

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF017. v
Celina Marzena Dziedziak 

DYREKTOR WYDZIA«



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.71.2021.MJ

Wrocław, dnia 25 marca 2021 r.

Urząd Miasta 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.2021.MF.506 ( nr wewnętrzny MF017) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

________ _________ ________________ ________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

329 970,00

w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UM Oleśnica 329 970,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, pochodzące z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie 

i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule
Z up. WOJEWffiDY DQI_NOSLASKIEG 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF017. (]\a in. JL ,
Celina M afzinctm i/dziak  

Q DYREKTOR W YDZIAŁU
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.71.2021.MJ

Wrocław, dnia 25 marca 2021 r.

Urząd Miasta 
Pieszyce

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.2021.MF.506 ( nr wewnętrzny MF017) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

________ _________ ________________ ________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

54 804,40
w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UM Pieszyce 54 804,40

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, pochodzące z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie 

i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF017.
DYREKTOR



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 marca 2021 r.

FB-BP.3111.71.202 l.MJ

Urząd Miasta 
Świebodzice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.202l.M F.506 ( nr wewnętrzny MF017) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

________ _________ ________________ ________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

48 091,20

w tym:

UM Świebodzice
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 48 091,20

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, pochodzące z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie 

i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF017. Celina
Dy r e k t o r

0 Finan s<fyv i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.71.2021.MJ

Wrocław, dnia 25 marca 2021 r.

Urząd Miasta 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.2021.MF.506 ( nr wewnętrzny MF017) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

________ _________ ________________ ________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

144 846,50

w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UM Złotoryja 144 846,50

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, pochodzące z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie 

i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.
Z UP; WOJEWODY DO! w o śl W  W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy :w4yM]& •
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.71.2021.MJ

Wrocław, dnia 25 marca 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.2021.MF.506 ( nr wewnętrzny MF017) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

________ _________ ________________ ________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

34 460,00

w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UMiG Bogatynia 34 460,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, pochodzące z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie 

i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.71.2021 .MJ

Wrocław, dnia 25 marca 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.2021.MF.506 ( nr wewnętrzny MF017) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

________ _________ ________________ ________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

29 700,00

w tym:

UMiG Brzeg 
Dolny

usługi opiekuńcze
852 85228 2030 29 700,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, pochodzące z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie 

i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.
Z

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF017.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.71.2021.MJ

Wrocław, dnia 25 marca 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.2021.MF.506 ( nr wewnętrzny MF017) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

________ _________ ________________ ________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

35 121,60

w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UMiG Chocianów 35 121,60

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, pochodzące z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie 

i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.71.2021. MJ

Wrocław, dnia 25 marca 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Głuszyca

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.2021.MF.506 ( nr wewnętrzny MF017) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

________ _________ ________________ ________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

38 760,00

w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UMiG Głuszyca 38 760,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, pochodzące z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie 

i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.71.2021. MJ

Wrocław, dnia 25 marca 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.2021.MF.506 ( nr wewnętrzny MF017) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

________ _________ ________________ ________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

137 088,00

w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UMiG Góra 137 088,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, pochodzące z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie 

i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF017. Z up. WOJEwboY HOLMOŚiksi

Celina Marzena hßiedfiak 
DYREKTOR ™
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.71.2021. MJ

Wrocław, dnia 25 marca 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Jelcz-Laskowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.2021.MF.506 ( nr wewnętrzny MF017) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

________ _________ ________________ __________________ _____________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85228 2030 UMiG Jelcz- 
Laskowice

67 890,00

w tym:
usługi opiekuńcze

61 890,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, pochodzące z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie 

i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  Ml



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.71.2021.MJ

Wrocław, dnia 25 marca 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.2021.MF.506 ( nr wewnętrzny MF017) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

________ _________ ________________ ________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

12 000,00

w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UMiG Lubomierz 12 000,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, pochodzące z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie 

i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej d^ć^j^należy  B^;t,y^leAy,r,

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF017. C elin ą d ią n  sriki Ty(- J •
DYRtewwM /M A nE e7zlak
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.71.2021.MJ

Wrocław, dnia 25 marca 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.2021.MF.506 ( nr wewnętrzny MF017) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

________ _________ ________________ ________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

15 039,00

w tym:

UMiG Lwówek 
Śląski

usługi opiekuńcze
852 85228 2030 15 039,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, pochodzące z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie 

i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej, decyzji należy w tytule
p' WOJ£WOt)Y d o l n o śl ą sk ie g o

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF017.
Celina mtAńpitrii ,

o ULRlJCrUR MfelAŁU
Nnansów i Buażetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.71.2021.MJ

Wrocław, dnia 25 marca 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Mieroszów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.2021.MF.506 ( nr wewnętrzny MF017) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

________ _________ ________________ ________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

5 700,00

w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UMiG Mieroszów 5 700,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, pochodzące z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie 

i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF017.

0



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.71.2021. MJ

Wrocław, dnia 25 marca 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Nowogrodziec

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.2021.MF.506 ( nr wewnętrzny MF017) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

________ _________ ________________ ________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85228 2030 UMiG
Nowogrodziec

18 540,00

w tym:
usługi opiekuńcze

18 540,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, pochodzące z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie 

i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule
Z Up.

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF017. ^ ayoo
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.71.2021 .MJ

Wrocław, dnia 25 marca 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Oborniki Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.2021.MF.506 ( nr wewnętrzny MF017) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

________ _________ ________________ ________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

21 952,00

w tym:

UMiG Oborniki 
Śląskie

usługi opiekuńcze
852 85228 2030 21 952,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, pochodzące z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie 

i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.71.2021 .MJ

Wrocław, dnia 25 marca 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Polkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.2021.MF.506 ( nr wewnętrzny MF017) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

________ _________ ________________ ________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

46 400,00

w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UMiG Polkowice 0,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

46 400,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, pochodzące z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie 

i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.
- up. WOJEWODY.DOLN0 * 1 

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej dęcyzji ńal

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF017.
Finsncow i EiuS stu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 marca 2021 r.

FB-BP.3111.71.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Prusice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.2021.MF.506 ( nr wewnętrzny MF017) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

________ _________ ________________ ________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

3 510,00

w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UMiG Prusice 3 510,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, pochodzące z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie 

i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF017. Celina
DYREKTOR
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 marca 2021 r.

FB-BP.3111.71.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Przemków

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.2021.MF.506 ( nr wewnętrzny MF017) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

________ _________ ________________ ________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

30 852,00
w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UMiG Przemków 30 852,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, pochodzące z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie 

i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

¡Miedziak 
JÓZIAŁU  

Finansów«/ Budżetu

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej w^tytiąle

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF017.
£GO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.71.2021. MJ

Wrocław, dnia 25 marca 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Strzegom

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.2021.MF.506 ( nr wewnętrzny MF017) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

________ _________ ________________ ________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

19 800,00

w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UMiG Strzegom 19 800,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, pochodzące z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie 

i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej dęcyzj i-należy w tytule
> ' DOLNOŚLĄSKIEGO

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji — MF017.

IIAŁU
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.71.202 l.MJ

Wrocław, dnia 25 marca 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.2021.MF.506 ( nr wewnętrzny MF017) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

________ _________ ________________ ________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

265 774,00

w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UMiG Strzelin 265 774,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, pochodzące z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie 

i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF017. ' ' DOLNOŚLĄSKIEGO
Celina M,



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.71.2021. MJ

Wrocław, dnia 25 marca 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.2021.MF.506 ( nr wewnętrzny MF017) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

________ _________ ________________ ________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85228 2030 UMiG Środa 
Śląska

31 558,80

w tym:
usługi opiekuńcze

31 558,80

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, pochodzące z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie 

i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.71.2021. MJ

Wrocław, dnia 25 marca 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Wąsosz

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.2021.MF.506 ( nr wewnętrzny MF017) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

________ _________ ________________ ________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

9 600,00

w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UMiG Wąsosz 9 600,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, pochodzące z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie 

i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z p rz e d m jp .t^ g j-^ d e^ ^ ^ ą l^ ^ ^ y , tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF017. ' Y ' ' 7 v -
d y r e k t o r  w y d z ia łu

@ Finansów i Budżetu 0



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.71.2021.MJ

Wrocław, dnia 25 marca 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.2021.MF.506 ( nr wewnętrzny MF017) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

________ _________ ________________ ________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

29 975,61

w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UMiG Wołów 29 975,61

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, pochodzące z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie 

i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotoWej ^ '^ ^ ¿ j i ^ l ^ ż y ,w, tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF017. ł j ) . /
d y r e k t o r  w n  "

a e Finansów  i Budź



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.71.2021.MJ

Wrocław, dnia 25 marca 2021 r.

Urząd Gminy 
Długołęka

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.2021.MF.506 ( nr wewnętrzny MF017) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

________ _________ ________________ ________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

10 453,85

w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UG Długołęka 0,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

10 453,85

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, pochodzące z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie 

i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.71.2021 .MJ

Wrocław, dnia 25 marca 2021 r.

Urząd Gminy 
Dobroszyce

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.2021.MF.506 ( nr wewnętrzny MF017) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

________ _________ ________________ __________________ _____________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

5 434,55

w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UG Dobroszyce 0,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

5 434,55

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, pochodzące z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie 

i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MI

P r z e d m io to w e j: ^

d y r e k t o r  w Ä “ *

017.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.71.2021.MJ

Wrocław, dnia 25 marca 2021 r.

Urząd Gminy 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.2021.MF.506 ( nr wewnętrzny MF017) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

________ _________ ________________ ________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

14 100,00

w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UG Dzierżoniów 14 100,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, pochodzące z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie 

i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej-decyzjunale^y. w tytule

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF017. \
Celina M arzerunWiedziak 

DYRE1CTOR W YDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.71.2021 .MJ

Wrocław, dnia 25 marca 2021 r.

Urząd Gminy 
Gaworzyce

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.2021.MF.506 ( nr wewnętrzny MF017) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

________ _________ ________________ __________________ _____________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

2 072,00

w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UG Gaworzyce 2 072,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, pochodzące z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie 

i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku 

przelewu wskazać

idku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej, dlecy^ji..ną)eży w tytule 

ić m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF017. /
Celina M arzenkiO ziedziak  

d y r e k t o r



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 marca 2021 r.

FB-BP.3111.71.2021 .MJ

Urząd Gminy 
Gromadka

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.2021.MF.506 ( nr wewnętrzny MF017) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

________ _________ ________________ ________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

28 012,00

w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UG Gromadka 28 012,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, pochodzące z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie 

i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiolti,wej^deęyzj^/należy ,\y tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF017. C e l i n a /

s rlfiui )Sćvy i Euc



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.71.2021 .MJ

Wrocław, dnia 25 marca 2021 r.

Urząd Gminy 
Jeżów Sudecki

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.2021.MF.506 ( nr wewnętrzny MF017) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

__________________________________ ________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

5 653,35

w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UG Jeżów Sudecki 5 653,35

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, pochodzące z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie 

i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF017. ■ WOJEWODY DOLMOŚLteKlEG'

g ' 1 Aj »CU/, f(J_
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 marca 2021 r.

FB-BP.3111.71.2021. MJ

Urząd Gminy 
Lewin Kłodzki

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.202l.M F.506 ( nr wewnętrzny MF017) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

________ _________ ________________ __________________ _____________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

2 520,00

w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UG Lewin Kłodzki 2 520,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, pochodzące z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie 

i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej ^decyzji, należy w tytule
D° L N O $ l A s Klf:..

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF017. Celirct/d^
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.71.2021 .MJ

Wrocław, dnia 25 marca 2021 r.

Urząd Gminy 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.2021.MF.506 ( nr wewnętrzny MF017) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

________ _________ ________________ ________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

42 336,00

w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UG Lubin 42 336,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, pochodzące z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie 

i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF017.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.71.2021.MJ

Wrocław, dnia 25 marca 2021 r.

Urząd Gminy 
Łagiewniki

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.2021.MF.506 ( nr wewnętrzny MF017) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

________ _________ ________________ ________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

8 221,27

w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UG Łagiewniki 8 221,27

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, pochodzące z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie 

i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF017.
Ccli/2Q
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 marca 2021 r.

FB-BP.3111.71.2021. MJ

Urząd Gminy 
Miłkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.2021.MF.506 ( nr wewnętrzny MF017) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

________ _________ ________________ __________________ _____________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

39 000,00

w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UG Miłkowice 39 000,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, pochodzące z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie 

i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule
\ y  \

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF017. ;;'• /
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.71.2021. MJ

Wrocław, dnia 25 marca 2021 r.

Urząd Gminy 
Mściwojów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.2021.MF.506 ( nr wewnętrzny MF017) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

________ _________ ________________ ________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

38 628,00

w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UG Mściwojów 38 628,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, pochodzące z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie 

i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.
i fp i a /*-\ ps
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.71.2021.MJ

Wrocław, dnia 25 marca 2021 r.

Urząd Gminy 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.2021.MF.506 ( nr wewnętrzny MF017) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

________ _________ ________________ ________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

30 419,00

w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UG Oława 30 419,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, pochodzące z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie 

i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.71.2021 .MJ

Wrocław, dnia 25 marca 2021 r.

Urząd Gminy 
Radwanice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.2021.MF.506 ( nr wewnętrzny MF017) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

________ _________ ________________ __________________ _____________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

17 388,00

w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UG Radwanice 17 388,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, pochodzące z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie 

i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.
Z

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF017.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.71.2021.MJ

Wrocław, dnia 25 marca 2021 r.

Urząd Gminy 
Ruja

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.202l.M F.506 ( nr wewnętrzny MF017) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

________ _________ ________________ ________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

10 920,00

w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 UG Ruja 10 920,00

specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, pochodzące z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie 

i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej ; dl’oyżjyvn a ^ y ,  w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF017. CclirlĈ /



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.71.202 l.MJ

Wrocław, dnia 25 marca 2021 r.

Urzędy Miast/Miast i Gmin/Gmin 
wg rozdzielnika

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.2021.MF.506 ( nr wewnętrzny MF017) w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

________ _________ ________________ ________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

2 274 072,29

w tym:
usługi opiekuńcze

852 85228 2030 wg rozdzielnika 2 149 958,89

specjalistyczne usługi opiekuńcze

124 113,40

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, pochodzące z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie 

i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF017. ' ,x ' y^pYDC
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