
FB-BP.3111.82.2021. MJ

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 kwietnia 2021 r.

Urząd Miasta 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 55/2021 

z dnia 06 kwietnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2010 UM Legnica 74 500,00

Razem 74 500,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP- 

ZS.3111.25.2021.AN z dnia 01 kwietnia 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę w II kwartale 

2021 r. wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu.

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.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina i ?fam d h f j f f ie d z  ia k 
9 DYREKTORTWyDZIAŁU

Finansów« Budżetu



FB-BP.3111.82.202 l.MJ

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 kwietnia 2021 r.

Urząd Miasta 
Wałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 55/2021 

z dnia 06 kwietnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2010 UM Wałbrzych 10 000,00

Razem 10 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP- 

ZS.3111.25.202l.AN z dnia 01 kwietnia 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę w II kwartale 

2021 r. wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu.

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.
Zup. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina ^m lU M lie d z iu k  
d y r ek to r  wydziału

FinansóVi Budż6tu 9



FB-BP.3111.82.2021.MJ

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 kwietnia 2021 r.

Urząd Miasta 
Bielawa

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 55/2021 

z dnia 06 kwietnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2010 UM Bielawa 609,00

Razem 609,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP- 

ZS.3111.25.2021.AN z dnia 01 kwietnia 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę w II kwartale 

2021 r. wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu.

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.
Z up. WOJEWOpy DOLNOŚLĄSKIEGO

/)/ * /
Celina, MmpxAQliKŁCtaziuk

0 DYREKTOR WYDZIAŁU 9
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.82.2021. MJ

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 kwietnia 2021 r.

Urząd Miasta 
Bolesławiec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 55/2021 

z dnia 06 kwietnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2010 UM Bolesławiec 7 480,00

Razem 7 480,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP- 

ZS.3111.25.2021.AN z dnia 01 kwietnia 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę w II kwartale 

2021 r. wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu.

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.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



FB-BP.3111.82.2021.MJ

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 kwietnia 2021 r.

Urząd Miasta 
Chojnów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 55/2021 

z dnia 06 kwietnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2010 UM Chojnów 5 144,00

Razem 5 144,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP- 

ZS.3111.25.202l.AN z dnia 01 kwietnia 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę w II kwartale 

2021 r. wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu.

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.
Zup.

■ do/ n o ś l ą s k ibWOJEWODY

C elinę, i 
DYREKTOR

Finansów i S3Udżetu

ffz ied ziu k
DZIAŁU



Wrocław, dnia 06 kwietnia 2021 r.

Urząd Miasta 
Dzierżoniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 55/2021 

z dnia 06 kwietnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2010 UM Dzierżoniów 23 446,00

Razem 23 446,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP- 

ZS.3111.25.2021.ANzdnia01 kwietnia 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę w II kwartale 

2021 r. wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu.

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. /
Z up. WOJEWODY DOLfiOŚLASKIi. ...

Celina ^i))i7 jn a h zied ziu k  
o »DYREKTOR WYOZIAŁU

Finansów i Bud):etu

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.82.202 l.MJ



FB-BP.3111.82.2021.MJ

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 kwietnia 2021 r.

Urząd Miasta 
Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 55/2021 

z dnia 06 kwietnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2010 UM Głogów 14 532,00

Razem 14 532,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP- 

ZS.3111.25.2021.AN z dnia 01 kwietnia 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę w II kwartale 

2021 r. wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu.

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.
Z up. WOJEWODY DOL



FB-BP.3111.82.2021.MJ

Urząd Miasta 
Jawor

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 55/2021 

z dnia 06 kwietnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 kwietnia 2021 r.

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2010 UM Jawor 45 500,00

Razem 45 500,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP- 

ZS.3111.25.2021.AN z dnia 01 kwietnia 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę w II kwartale 

2021 r. wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu.

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.
z up. wojewody dolnośląskiego

C e l i n J j M i m  W & iedziok  
g d y r e k t o r  w y d z ia łu

Finansów' i i udtetu



FB-BP.3111.82.2021 .MJ

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 kwietnia 2021 r.

Urząd Miasta 
Jedlina-Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 55/2021 

z dnia 06 kwietnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2010 UM Jedlina-Zdrój 60,00

Razem 60,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP- 

ZS.3111.25.202l.AN z dnia 01 kwietnia 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę w II kwartale 

2021 r. wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu.

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. /  \



FB-BP.3111.82.2021. MJ

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 kwietnia 2021 r.

Urząd Miasta 
Kamienna Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 55/2021 

z dnia 06 kwietnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2010 UM Kamienna Góra 2 030,00

Razem 2 030,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP- 

ZS.3111.25.202l.AN z dnia 01 kwietnia 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę w II kwartale 

2021 r. wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu.

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.
Zup. WOJEWODY 

Celina
dyrektor

Finansów

OSKIEGO

iiik 
VYDZIALU 
Budżetu

/



FB-BP.3111.82.2021.MJ

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 kwietnia 2021 r.

Urząd Miasta 
Karpacz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 55/2021 

z dnia 06 kwietnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2010 UM Karpacz 2 436,00

Razem 2 436,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP- 

ZS.3111.25.2021.ANzdnia01 kwietnia 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę w II kwartale 

2021 r. wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu.

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. / a . , .
Z up. WOJEWODY DOLNO&LAS'



FB-BP.3111.82.2021.MJ

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 kwietnia 2021 r.

Urząd Miasta 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 55/2021 

z dnia 06 kwietnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2010 UM Kłodzko 844,00

Razem 844,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP- 

ZS.3111.25.2021.AN z dnia 01 kwietnia 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę w II kwartale 

2021 r. wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu.

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.
Z up. WOJEWODY DC/i.Ni|'SLASKIEGO



FB-BP.3111.82.2021.MJ

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 kwietnia 2021 r.

Urząd Miasta 
Kowary

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 55/2021 

z dnia 06 kwietnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2010 UM Kowary 1 530,00

Razem 1 530,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP- 

ZS.3111.25.2021.AN z dnia 01 kwietnia 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę w II kwartale 

2021 r. wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu.

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. /~ \
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
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FB-BP.3111.82.202 l.M J

Urząd Miasta 
Lubań

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 55/2021 

z dnia 06 kwietnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 kwietnia 2021 r.

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2010 UM Lubań 16 807,00

Razem 16 807,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP- 

ZS.3111.25.2021.AN z dnia 01 kwietnia 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę w II kwartale 

2021 r. wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu.

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.
Z up. WOJBAfpDY D^NCfŚLASKIEGO
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Wrocław, dnia 06 kwietnia 2021 r.

Urząd Miasta 
Lubin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 55/2021 

z dnia 06 kwietnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2010 UM Lubin 15 320,00

Razem 15 320,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP- 

ZS.3111.25.2021.ANzdnia01 kwietnia 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę w II kwartale 

2021 r. wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu.

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.
Z u?.
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FB-BP.3111.82.2021.MJ

Urząd Miasta 
Nowa Ruda

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 55/2021 

z dnia 06 kwietnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 kwietnia 2021 r.

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2010 UM Nowa Ruda 207,00

Razem 207,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP- 

ZS.3111.25.2021.AN z dnia 01 kwietnia 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę w II kwartale 

2021 r. wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu.

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.
irno



FB-BP.3111.82.2021.MJ

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 kwietnia 2021 r.

Urząd Miasta 
Oleśnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 55/2021 

z dnia 06 kwietnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2010 UM Oleśnica 30 090,00

Razem 30 090,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP- 

ZS.3111.25.2021.AN z dnia 01 kwietnia 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę w II kwartale 

2021 r. wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu.

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.
Z up. WOJĘVvODyyOJLN\)&LASKIEGO



FB-BP.3111.82.2021.MJ

Urząd Miasta 
Oława

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 kwietnia 2021 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 55/2021 

z dnia 06 kwietnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2010 UM Oława 12 456,00

Razem 12 456,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP- 

ZS.3111.25.2021.AN z dnia 01 kwietnia 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę w II kwartale 

2021 r. wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu.

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.
Z up. WOJEWODY DOL*0$LASKIEGO



Wrocław, dnia 06 kwietnia 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Jaworzyna Śląska

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 55/2021 

z dnia 06 kwietnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2010 UMiG Jaworzyna Śląska 2 260,00

Razem 2 260,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP- 

ZS.3111.25.202l.AN z dnia 01 kwietnia 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę w II kwartale 

2021 r. wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu.

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.
Z up. WOJEWUu y  uuh,* ■;

I -a

s DYREKTOR WMDZiAŁU o

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.82.2021.MJ



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.82.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 55/2021 

z dnia 06 kwietnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2010 UMiG Kąty Wrocławskie 50,00

Razem 50,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP- 

ZS.3111.25.202l.AN z dnia 01 kwietnia 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę w II kwartale 

2021 r. wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu.

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. /  '
Z U p. VWJE V i  <j DY U P i/ l. A o



FB-BP.3111.82.2021.MJ

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 kwietnia 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Międzybórz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 55/2021 

z dnia 06 kwietnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2010 UMiG Międzybórz 2 100,00

Razem 2 100,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP- 

ZS.3111.25.2021.ANzdnia01 kwietnia 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę w II kwartale 

2021 r. wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu.

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. ' / ^ ’ L̂ SKIEGO



FB-BP.3111.82.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Siechnice

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 kwietnia 2021 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 55/2021 

z dnia 06 kwietnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2010 UMiG Siechnice 4 596,00

Razem 4 596,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP- 

ZS.3111.25.2021.ANzdnia01 kwietnia 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę w II kwartale 

2021 r. wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu.

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. ^
ASKIEGO



FB-BP.3111.82.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Syców

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 kwietnia 2021 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 55/2021 

z dnia 06 kwietnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2010 UMiG Syców 5 650,00

Razem 5 650,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP- 

ZS.3111.25.202l.AN z dnia 01 kwietnia 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę w II kwartale 

2021 r. wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu.

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. X
Z uo. WOJEWCOY C G O



FB-BP.3111.82.2021. MJ

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 kwietnia 2021 r.

Urząd Gminy 
Męcinka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 55/2021 

z dnia 06 kwietnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2010 UG Męcinka 3 545,00

Razem 3 545,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP- 

ZS.3111.25.202l.AN z dnia 01 kwietnia 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę w II kwartale 

2021 r. wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu.

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.
Z up. WOJEV' V  .^LAC^IEG'



FB-BP.3111.82.2021. MJ

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 kwietnia 2021 r.

Urząd Gminy 
Oleśnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 55/2021 

z dnia 06 kwietnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2010 UG Oleśnica 1 691,00

Razem 1 691,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP- 

ZS.3111.25.2021.AN z dnia 01 kwietnia 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę w II kwartale 

2021 r. wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu.

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.
Z up. WOJE



FB-BP.3111.82.2021. MJ

Urząd Gminy 
Oława

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 kwietnia 2021 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 55/2021 

z dnia 06 kwietnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2010 UG Oława 2 780,00

Razem 2 780,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP- 

ZS.3111.25.2021.AN z dnia 01 kwietnia 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę w II kwartale 

2021 r. wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu.

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.
Z up. V



FB-BP.3111.82.2021.MJ

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 kwietnia 2021 r.

Urząd Gminy 
Wądroże Wielkie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 55/2021 

z dnia 06 kwietnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2010 UG Wądroże Wielkie 158,00

Razem 158,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP- 

ZS.3111.25.2021.AN z dnia 01 kwietnia 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę w II kwartale 

2021 r. wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu.

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.


