
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.98.202 l.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Międzybórz

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.96.2021.MF.816 ( nr wewnętrzny -  MF029) z dnia 12 kwietnia 2021 r. 

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 85219 2010 UMiG Międzybórz 2 161,00

Razem 2 161,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone są na 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF029.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.98.2021.MJ

Urząd Gminy 
Dobromierz

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.96.2021.MF.816 ( nr wewnętrzny -  MF029) z dnia 12 kwietnia 2021 r. 

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 85219 2010 UG Dobromierz 3 587,00

Razem 3 587,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone są na 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF029.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.98.2021. MJ

Urząd Gminy 
Domaniów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.96.2021.MF.816 ( nr wewnętrzny -  MF029) z dnia 12 kwietnia 2021 r. 

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 85219 2010 UG Domaniów 2 500,00

Razem 2 500,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone są na 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF029.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 kwietnia 2021 r.

FB-BP.3111.98.2021.MJ

Urząd Gminy 
Przeworno

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.96.2021.MF.816 ( nr wewnętrzny -  MF029) z dnia 12 kwietnia 2021 r. 

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 85219 2010 UG Przeworno 2 343,00

Razem 2 343,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone są na 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF029.


