
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.199.2021.HS

Urząd Miasta 
Karpacz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 128/2021 

z dnia 5 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Miasta Karpacz 2 000

Razem 2 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2021.AJ z dnia 2 lipca 2021 r., środki przeznaczone były na dofinansowanie 

wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej

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

stronie dochodów.
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ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.199.202 l.HS

Urząd Miasta 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 128/2021 

z dnia 5 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Miasta Kłodzko 45 000

Razem 45 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2021.AJ z dnia 2 lipca 2021 r., środki przeznaczone były na dofinansowanie 

wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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.

DOLNpŚiĄSKIEGO

Edyta Sofiom 
DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.199.2021.HS

Urząd Miasta 
Lubin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 128/2021 

z dnia 5 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Miasta Lubin 79 000

Razem 79 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2021.AJ z dnia 2 lipca 2021 r., środki przeznaczone były na dofinansowanie 

wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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.

'ŚLĄSKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.199.2021 .HS

Urząd Miasta 
Świebodzice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 128/2021 

z dnia 5 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Miasta Świebodzice 31 600

Razem 31 600

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2021.AJ z dnia 2 lipca 2021 r., środki przeznaczone były na dofinansowanie 

wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 nx 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.199.2021 .HS

Urząd Miasta 
Wojcieszów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 128/2021 

z dnia 5 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Miasta Wojcieszów 66 800

Razem 66 800

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2021.AJ z dnia 2 lipca 2021 r., środki przeznaczone były na dofinansowanie 

wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej

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

stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.199.2021 .HS

Urząd Miasta 
Wroclaw

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 128/2021 

z dnia 5 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Miasta Wrocław 86 000

Razem 86 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2021.AJ z dnia 2 lipca 2021 r., środki przeznaczone były na dofinansowanie 

wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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

Z u p W jim r» o o u ^ S K IE G O

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

stronie dochodów.



FB-BP.3111.199.2021.HS

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 lipca 2021 r.

Urząd Miasta 
Zawidów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 128/2021 

z dnia 5 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Miasta Zawidów 3 960

Razem 3 960

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2021.AJ z dnia 2 lipca 2021 r., środki przeznaczone były na dofinansowanie 

wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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

^ p ^ o ^ SKIBGo

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.199.2021.HS

Urząd Miasta 
Złotoryja

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 128/2021 

z dnia 5 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Miasta Złotoryja 29 000

Razem 29 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2021.AJ z dnia 2 lipca 2021 r., środki przeznaczone były na dofinansowanie 

wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 d o l n is k ie g o

-A&ZPCA d y r e k to r a  w ydz ia ł*
Finansów i Budżpfu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.199.202 l.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Bolków

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 128/2021 

z dnia 5 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Miasta i Gminy Bolków 56 000

Razem 56 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2021.AJ z dnia 2 lipca 2021 r., środki przeznaczone były na dofinansowanie 

wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej

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

stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.199.202 l.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 128/2021 

z dnia 5 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Miasta i Gminy Chocianów 20 000

Razem 20 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2021.AJ z dnia 2 lipca 2021 r., środki przeznaczone były na dofinansowanie 

wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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.

LWOWSKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.199.2021.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 128/2021 

z dnia 5 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dzia! Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Miasta i Gminy Góra 73 122

Razem 73 122

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2021.AJ z dnia 2 lipca 2021 r., środki przeznaczone były na dofinansowanie 

wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej

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

stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.199.2021.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 128/2021 

z dnia 5 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Miasta i Gminy Gryfów Śląski 10 000

Razem 10 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2021.AJ z dnia 2 lipca 2021 r., środki przeznaczone były na dofinansowanie 

wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej

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

stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.199.2021.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 128/2021 

z dnia 5 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Miasta i Gminy Lubawka 35 000

Razem 35 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2021.AJ z dnia 2 lipca 2021 r., środki przeznaczone były na dofinansowanie 

wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej

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

stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.199.2021 .HS

Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 128/2021 

z dnia 5 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Miasta i Gminy Lubomierz 10 000

Razem 10 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2021.AJ z dnia 2 lipca 2021 r., środki przeznaczone były na dofinansowanie 

wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej

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

stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.199.202 l.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Mieroszów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 128/2021 

z dnia 5 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Miasta i Gminy Mieroszów 7 100

Razem 7 100

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2021.AJ z dnia 2 lipca 2021 r., środki przeznaczone były na dofinansowanie 

wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej

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

stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.199.2021. HS

Urząd Miasta i Gminy 
Niemcza

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 128/2021 

z dnia 5 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Miasta i Gminy Niemcza 9 000

Razem 9 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2021.AJ z dnia 2 lipca 2021 r., środki przeznaczone były na dofinansowanie 

wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej

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

stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.199.2021.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Pieńsk

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 128/2021 

z dnia 5 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Miasta i Gminy Pieńsk 10 000

Razem 10 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2021.AJ z dnia 2 lipca 2021 r., środki przeznaczone były na dofinansowanie 

wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej

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

stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.199.2021.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 128/2021 

z dnia 5 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Miasta i Gminy Prochowice 8 400

Razem 8 400

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2021.AJ z dnia 2 lipca 2021 r., środki przeznaczone były na dofinansowanie 

wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej

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

stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.199.202 l.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Przemków

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 128/2021 

z dnia 5 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Miasta i Gminy Przemków 13 500

Razem 13 500

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2021.AJ z dnia 2 lipca 2021 r., środki przeznaczone były na dofinansowanie 

wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej

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

stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.199.2021.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 128/2021 

z dnia 5 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w> złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Miasta i Gminy Świerzawa 100 000

Razem 100 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2021.AJ z dnia 2 lipca 2021 r., środki przeznaczone były na dofinansowanie 

wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej

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

stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.199.202 l.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Wiązów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 128/2021 

z dnia 5 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany.

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Miasta i Gminy Wiązów 4 000

Razem 4 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2021.AJ z dnia 2 lipca 2021 r., środki przeznaczone były na dofinansowanie 

wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej

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

stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.199.202 l.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Zloty Stok

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 128/2021 

z dnia 5 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Miasta i Gminy Złoty Stok 19 000

Razem 19 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2021.AJ z dnia 2 lipca 2021 r., środki przeznaczone były na dofinansowanie 

wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej

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

stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.199.2021.HS

Urząd Gminy 
Borów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 128/2021 

z dnia 5 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Borów 20 000

Razem 20 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2021.AJ z dnia 2 lipca 2021 r., środki przeznaczone były na dofinansowanie 

wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej

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

stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.199.2021 .HS

Urząd Gminy 
Cieszków

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 128/2021 

z dnia 5 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Cieszków 25 900

Razem 25 900

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2021.AJ z dnia 2 lipca 2021 r., środki przeznaczone były na dofinansowanie 

wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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

E‘b ta s 7 p ^ a 
z a ś ^ P c a  d y r e k to r a  w y d z ia łu

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.199.2021.HS

Urząd Gminy 
Czarny Bór

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 128/2021 

z dnia 5 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Czarny Bór 45 640

Razem 45 640

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2021.AJ z dnia 2 lipca 2021 r., środki przeznaczone były na dofinansowanie 

wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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. wojjevvc5d y  d o u ^ & ą s k ie g o

Z A S T eP t^  DYREKTORA WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.199.202 l.HS

Urząd Gminy 
Czernica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 128/2021 

z dnia 5 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Czernica 7 800

Razem 7 800

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2021.AJ z dnia 2 lipca 2021 r., środki przeznaczone były na dofinansowanie 

wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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.

DOLNpŚiĄSKIEGO 

E c ł y t a ^ L ą f a

DYRLKTORA w yd ziału  
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.199.2021 .HS

Urząd Gminy 
Długołęka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 128/2021 

z dnia 5 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Długołęka 35 500

Razem 35 500

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2021.AJ z dnia 2 lipca 2021 r., środki przeznaczone były na dofinansowanie 

wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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. WOJEW0t)Y DOLNOŚLĄSKIEGO

z' /  Edyta Sćipałet'
ZASTĘPCA -DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.199.2021.HS

Urząd Gminy 
Kamieniec Ząbkowicki

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 128/2021 

z dnia 5 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki 13 900

Razem 13 900

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2021.AJ z dnia 2 lipca 2021 r., środki przeznaczone były na dofinansowanie 

wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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. VVOJEWp0^DOLNOŚl>^EGO

U tyytn S c ą K t f a ^
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.199.2021.HS

Urząd Gminy 
Krośnice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 128/2021 

z dnia 5 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Krośnice 8 200

Razem 8 200

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2021.AJ z dnia 2 lipca 2021 r., środki przeznaczone były na dofinansowanie 

wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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.

ź up. W0 J£w6 dy d o l ^ l a s KIEGO

zastępc a  d yr e k to r a  w yd ziału
hnansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.199.2021.HS

Urząd Gminy 
Legnickie Pole

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 128/2021 

z dnia 5 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Legnickie Pole 11 100

Razem 11 100

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2021.AJ z dnia 2 lipca 2021 r., środki przeznaczone były na dofinansowanie 

wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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.

LJSdyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.199.2021 .HS

Urząd Gminy 
Miłkowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 128/2021 

z dnia 5 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Miłkowice 29 100

Razem 29 100

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2021.AJ z dnia 2 lipca 2021 r., środki przeznaczone były na dofinansowanie 

wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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.

DOLNOŚLĄSKIEGO 

d y r e k to r a  w y d z ia łu
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.199.2021.HS

Urząd Gminy 
Niechlów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 128/2021 

z dnia 5 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Niechlów 3 000

Razem 3 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2021.AJ z dnia 2 lipca 2021 r., środki przeznaczone były na dofinansowanie 

wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.199.202 l.HS

Urząd Gminy 
Przeworno

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 128/2021 

z dnia 5 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Przeworno 4 700

Razem 4 700

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2021.AJ z dnia 2 lipca 2021 r., środki przeznaczone były na dofinansowanie 

wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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.

L up. WOJEWO^K$OLNOŚLA^GO
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ZASTĘPCAh5VREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.199.2021.HS

Urząd Gminy 
Stara Kamienica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 128/2021 

z dnia 5 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Stara Kamienica 8 300

Razem 8 300

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2021.AJ z dnia 2 lipca 2021 r., środki przeznaczone były na dofinansowanie 

wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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. WOJEWOpiKiOLNOŚLĄSt^GO

/ Edyta Sapay>-7 r '  
ZASTĘPCADYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.199.2021 .HS

Urząd Gminy 
Stare Bogaczowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 128/2021 

z dnia 5 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Stare Bogaczowice 5 000

Razem 5 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2021.AJ z dnia 2 lipca 2021 r., środki przeznaczone były na dofinansowanie 

wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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. WOJEWp0 <DOLNO$ł^SKiEGO
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ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finsnsów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.199.2021. HS

Urząd Gminy 
Wisznia Mala

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 128/2021 

z dnia 5 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Wisznia Mała 3 000

Razem 3 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2021.AJ z dnia 2 lipca 2021 r., środki przeznaczone były na dofinansowanie 

wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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. W OJEW p^^DaNoŚ^SKIEGO

/  Edyta Satfata?
Z A S T Ę te f DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.199.2021 .HS

Urząd Gminy 
Złotoryja

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 128/2021 

z dnia 5 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

fif złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Złotoryja 16 000

Razem 16 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2021.AJ z dnia 2 lipca 2021 r., środki przeznaczone były na dofinansowanie 

wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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. WOJEWXiYDOlNO^ŚKIEGO

z' Edyta Sgpefctf' 
ZASTĘeC^DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.199.2021 .HS

Urząd Miasta 
Bielawa

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 128/2021 

z dnia 5 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 Urząd Miasta Bielawa 22 400

Razem 22 400

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2021.AJ z dnia 2 lipca 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat 

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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. WOJEmBfDOLNOŚLA^KiEGO

/  Edyta Sapafa-p^? 
ZASTĘi^CA^ÓYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.199.202 l.HS

Urząd Miasta 
Chojnów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 128/2021 

z dnia 5 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 Urząd Miasta Chojnów 701

Razem 701

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2021.AJ z dnia 2 lipca 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat 

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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'^ P )̂ dolno^ skiego

/ Zdyta
ZASTĘPOA^YREKTORA w yd ziału  

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.199.2021.HS

Urząd Miasta 
Jawor

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 128/2021 

z dnia 5 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 Urząd Miasta Jawor 53 100

Razem 53 100

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2021.AJ z dnia 2 lipca 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat 

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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. WOJEWOm^LNOŚL^Si^EGO

/Eclyta S a y ^ k ri^  
ZASTĘPCA--WREKTORA WYDZIAŁU 

Finans<5w i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.199.202 l.HS

Urząd Miasta 
Jedlina Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 128/2021 

z dnia 5 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 Urząd Miasta Jedlina Zdrój 12 000

Razem 12 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2021.AJ z dnia 2 lipca 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat 

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 Lip. V V O J E V ^ T O N O ^ K |EGO

C Jkiyta S a fó fP '7' '  
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.199.202 l.HS

Urząd Miasta 
Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 128/2021 

z dnia 5 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 Urząd Miasta Świdnica 30 000

Razem 30 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2021.AJ z dnia 2 lipca 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat 

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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. W O JE W pef d o l n o śl ą sk ie g o

x E dyta
-ASTEPC^r DYREKTORA WYDZIAŁU

-inansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.199.2021 .HS

Urząd Miasta 
Świeradów Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 128/2021 

z dnia 5 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 Urząd Miasta Świeradów Zdrój 8 495

Razem 8 495

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2021.AJ z dnia 2 lipca 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat 

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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'

LJzrfytci Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.199.2021.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Bierutów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 128/2021 

z dnia 5 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2021.AJ z dnia 2 lipca 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat 

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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.

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 Urząd Miasta i Gminy Bierutów 8 000

Razem 8 000

Finansów i BikJżcHu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.199.2021 .HS

Urząd Miasta i Gminy 
Lądek Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 128/2021 

z dnia 5 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 Urząd Miasta i Gminy Lądek Zdrój 25 000

Razem 25 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2021.AJ z dnia 2 lipca 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat 

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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. W OJEW Dm 3(5LNOŚL^^GO

Edyta SapałfC ^ ^~  
ZASTĘPC/L^fREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.199.2021 .HS

Urząd Miasta i Gminy 
Sobótka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 128/2021 

z dnia 5 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 Urząd Miasta i Gminy Sobótka 20 500

Razem 20 500

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2021.AJ z dnia 2 lipca 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat 

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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. WOJEW0I5Y )OLNO$ł^SKIEGO

/  Edyta SćifrtittP^
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.199.2021 .HS

Urząd Miasta i Gminy 
Węgliniec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 128/2021 

z dnia 5 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 Urząd Miasta i Gminy Węgliniec 6 923

Razem 6 923

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2021.AJ z dnia 2 lipca 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat 

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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. WGJEWatfY >OLNOSL£SKIEGO 

/  Edyto S i t f o ta ^
z a s tęM ń d yr e k to r a  w yd ziału

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.199.2021.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 128/2021 

z dnia 5 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 Urząd Miasta i Gminy Wołów 15 000

Razem 15 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2021.AJ z dnia 2 lipca 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat 

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 DOLNOŚi^KIEGO

/  Edyta Sgf^eK -
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.199.2021.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 128/2021 

z dnia 5 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 Urząd Miasta i Gminy Ząbkowice 
Śląskie 16 000

Razem 16 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2021.AJ z dnia 2 lipca 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat 

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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. W3JEW0flYDOLNO$k^SKIEGO

/  Edyta Sićtpnkr~
ZASTĘPOM .DYREKTORA WYDZIAŁU

Fmcmsów i Diidżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.199.2021.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Ziębice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 128/2021 

z dnia 5 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 Urząd Miasta i Gminy Ziębice 5 000

Razem 5 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2021.AJ z dnia 2 lipca 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat 

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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. WOJEW^DYDOlNOŚj>jSKIEGO

/  Edyta 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.199.2021.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 128/2021 

z dnia 5 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 Urząd Miasta i Gminy Żmigród 30 000

Razem 30 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2021.AJ z dnia 2 lipca 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat 

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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.

DOLNOŚLĄSKIEGO

E dyta£cip£$e r
DYREfCTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.199.2021.HS

Urząd Gminy 
Dobroszyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 128/2021 

z dnia 5 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Dobroszyce 900

Razem 900

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2021.AJ z dnia 2 lipca 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat 

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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.

2 up. WOJ£WÓOY DOLNOŚLĄSKIEGO

/  Edyta^gamiih
ZASS^PCĄ DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.199.2021.HS

Urząd Gminy 
Domaniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 128/2021 

z dnia 5 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Domaniów 2 000

Razem 2 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2021.AJ z dnia 2 lipca 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat 

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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. WOJEWpB^DOLNOŚLĄSfOEGO

/ Edyta Safmta^7
ZASTĘPC7VDYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.199.2021 .HS

Urząd Gminy 
Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 128/2021 

z dnia 5 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

fw złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Głogów 3 299

Razem 3 299

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2021.AJ z dnia 2 lipca 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat 

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 i

y ^ r ^ J ^ y t o  S o ^ r tp ^
Z A S T Ę I ^  DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.199.202 l.HS

Urząd Gminy 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 128/2021 

z dnia 5 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Kłodzko 16 600

Razem 16 600

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2021.AJ z dnia 2 lipca 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat 

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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.

DOLNp&ĄSKIEGO 

Edyta Jicifmła
d yr e k to r a  w yd ziału

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.199.2021 .HS

Urząd Gminy 
Kondratowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 128/2021 

z dnia 5 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Kondratowice 29 001

Razem 29 001

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2021.AJ z dnia 2 lipca 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat 

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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.

DOLNpŚt^SKIEGO

Edyta
DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.199.2021. HS

Urząd Gminy 
Marcinowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 128/2021 

z dnia 5 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Marcinowice 23 151

Razem 23 151

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2021.AJ z dnia 2 lipca 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat 

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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. w o j e w o ^ W m o ś ł ^ i e g o

/ Edyto S a p r ik n ^  
ZASTĘPOWIDYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.199.2021 .HS

Urząd Gminy 
Nowa Ruda

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 128/2021 

z dnia 5 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Nowa Ruda 20 900

Razem 20 900

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2021.AJ z dnia 2 lipca 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat 

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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. w o je w o o y jd o Cn o ś lą s k ie g o

/E d y ta  Sapała/  
ZASTĘPjZA D Y R E K T O ^U ^e z iA ŁU  

/ f in a n s ó w i fludżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.199.2021.HS

Urząd Gminy 
Żukowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 128/2021 

z dnia 5 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Żukowice 18 600

Razem 18 600

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2021.AJ z dnia 2 lipca 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat 

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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. WOJEWOO^-dOlWOŚLĄSW^GO

(Ę<}xta Sapał 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu


