
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.202 l.M J

Urząd Gminy 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Bolesławiec 5 528,46
Razem 5 528,46

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.2021. MJ

Urząd Gminy 
Borów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021 .MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Borów 1 186,47
Razem 1 186,47

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.



Almiry

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.2021.MJ

Urząd Gminy 
Chojnów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021 .MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Chojnów 4 713,00
Razem 4 713,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.2021.MJ

Urząd Gminy 
Ciepłowody

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Ciepłowody 2 382,00
Razem 2 382,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.

DYRBCTOR W Y L \l .LU 
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.2021.MJ

Urząd Gminy 
Cieszków

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Cieszków 3 600,00
Razem 3 600,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.2021.MJ

Urząd Gminy 
Czarny Bór

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021 .MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Czarny Bór 1 383,00
Razem 1 383,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.2021.MJ

Urząd Gminy 
Czernica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Czernica 4 776,54
Razem 4 776,54

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.
Z up. WG



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.2021.MJ

Urząd Gminy 
Długołęka

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Długołęka 10 112,57
Razem 10 112,57

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.
Z up. W O J z f a y  aO ty ic iA SK IEG O



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.202 l.MJ

Urząd Gminy 
Dobromierz

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Dobromierz 2 525,52
Razem 2 525,52

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.
2 up. DOLW0^ LASKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.202 l.M J

Urząd Gminy 
Dobroszyce

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Dobroszyce 3 734,76
Razem 3 734,76

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.
Z up. WOJEWODY C OLN^LACKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.202 l.MJ

Urząd Gminy 
Domaniów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Domaniów 2 290,03
Razem 2 290,03

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.2021.MJ

Urząd Gminy 
Dziadowa Kłoda

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Dziadowa Kłoda 2 376,54
Razem 2 376,54

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.2021.MJ

Urząd Gminy 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Dzierżoniów 4 629,50
Razem 4 629,50

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.2021.MJ

Urząd Gminy 
Gaworzyce

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Gaworzyce 2 980,00
Razem 2 980,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.

Cel



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.2021. MJ

Urząd Gminy 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Głogów 3 564,40
Razem 3 564,40

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.2021.MJ

Urząd Gminy 
Grębocice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Grębocice 3 266,73
Razem 3 266,73

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.2021.MJ

Urząd Gminy 
Gromadka

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Gromadka 3 438,52
Razem 3 438,52

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.2021.MJ

Urząd Gminy 
Janowice Wielkie

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Janowice Wielkie 3 540,29
Razem 3 540,29

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.202 l.MJ

Urząd Gminy 
Jemielno

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Jemielno 3 251,37
Razem 3 251,37

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.2021.MJ

Urząd Gminy 
Jerzmanowa

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021 .MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Jerzmanowa 4 170,00
Razem 4 170,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.2021.MJ

Urząd Gminy 
Jeżów Sudecki

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021 .MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Jeżów Sudecki 3 154,89
Razem 3 154,89

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.2021. MJ

Urząd Gminy 
Jordanów Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Jordanów Śląski 2 294,81
Razem 2 294,81

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.2021.MJ

Urząd Gminy 
Kamieniec Ząbkowicki

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Kamieniec Ząbkowicki 4 591,75
Razem 4 591,75

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.2021.MJ

Urząd Gminy 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Kamienna Góra 4 625,38
Razem 4 625,38

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.2021.MJ

Urząd Gminy 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Kłodzko 8 547,13
Razem 8 547,13

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.2021. MJ

Urząd Gminy 
Kobierzyce

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Kobierzyce 8 060,49
Razem 8 060,49

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.2021.MJ

Urząd Gminy 
Kondratowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Kondratowice 3 511,00
Razem 3 511,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.2021. MJ

Urząd Gminy 
Kostomłoty

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Kostomłoty 3 409,88
Razem 3 409,88

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.2021.MJ

Urząd Gminy 
Kotla

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Kotla 3 334,40
Razem 3 334,40

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.2021. MJ

Urząd Gminy 
Krośnice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Krośnice 4 700,00
Razem 4 700,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.2021.MJ

Urząd Gminy 
Krotoszyce

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Krotoszyce 3 295,02
Razem 3 295,02

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.202 l.MJ

Urząd Gminy 
Kunice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Kunice 3 311,72
Razem 3 311,72

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.2021. MJ

Urząd Gminy 
Legnickie Pole

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( rur wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Legnickie Pole 3 479,58
Razem 3 479,58

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.2021.MJ

Urząd Gminy 
Lewin Kłodzki

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Lewin Kłodzki 2 273,49
Razem 2 273,49

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.2021. MJ

Urząd Gminy 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Lubań 3 550,88
Razem 3 550,88

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.2021.MJ

Urząd Gminy 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Lubin 8 695,00
Razem 8 695,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.202 l.MJ

Urząd Gminy 
Łagiewniki

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Łagiewniki 3 441,26
Razem 3 441,26

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.2021.MJ

Urząd Gminy 
Malczyce

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Malczyce 3 383,96
Razem 3 383,96

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.2021.MJ

Urząd Gminy 
Marcinowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Marcinowice 2 591,73
Razem 2 591,73

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.2021.MJ

Urząd Gminy 
Męcinka

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Męcinka 3 388,22
Razem 3 388,22

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.2021. MJ

Urząd Gminy 
Marciszów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Marciszów 1 781,00
Razem 1 781,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.2021.MJ

Urząd Gminy 
Mietków

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Mietków 2 337,56
Razem 2 337,56

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.2021.MJ

Urząd Gminy 
Miękinia

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Miękinia 4 199,25
Razem 4 199,25

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.202 l.MJ

Urząd Gminy 
Miłkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Miłkowice 4 026,30
Razem 4 026,30

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.2021. MJ

Urząd Gminy 
Mściwojów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Mściwojów 3 511,10
Razem 3 511,10

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.2021.MJ

Urząd Gminy 
Mysłakowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Mysłakowice 4 524,19
Razem 4 524,19

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.2021.MJ

Urząd Gminy 
Niechlów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Niechlów 3 552,41
Razem 3 552,41

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.2021.MJ

Urząd Gminy 
Nowa Ruda

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Nowa Ruda 5 831,86
Razem 5 831,86

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.2021.MJ

Urząd Gminy 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Oleśnica 7 131,20
Razem 7 131,20

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.2021. MJ

Urząd Gminy 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Oława 9 147,76
Razem 9 147,76

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.2021.MJ

Urząd Gminy 
Osiecznica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Osiecznica 2 885,50
Razem 2 885,50

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.2021.MJ

Urząd Gminy 
Paszowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Paszowice 3 111,07
Razem 3 111,07

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.

/



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.2021 .MJ

Urząd Gminy 
Pęcław

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Pęcław 2 300,00
Razem 2 300,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.202 l.M J

Urząd Gminy 
Pielgrzymka

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Pielgrzymka 3 543,00
Razem 3 543,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.2021.MJ

Urząd Gminy 
Platerówka

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Platerówka 1 188,00
Razem 1 188,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.
Z UD. W?



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.2021.MJ

Urząd Gminy 
Podgórzyn

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Podgórzyn 4 725,03
Razem 4 725,03

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.2021.MJ

Urząd Gminy 
Przeworno

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Przeworno 3 540,26
Razem 3 540,26

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.2021. MJ

Urząd Gminy 
Radwanice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Radwanice 3 556,55
Razem 3 556,55

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.2021. MJ

Urząd Gminy 
Rudna

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Rudna 4 319,59
Razem 4 319,59

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.260.2021.MJ

Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

Urząd Gminy 
Ruja

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UGRuja 1 710,00
Razem 1 710,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.
7 ..- . , . .... : u



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.2021.MJ

Urząd Gminy 
Siekierczyn

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Siekierczyn 2 335,02
Razem 2 335,02

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.2021. MJ

Urząd Gminy 
Stara Kamienica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Stara Kamienica 3 529,94
Razem 3 529,94

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.2021. MJ

Urząd Gminy 
Stare Bogaczowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Stare Bogaczowice 3 471,31
Razem 3 471,31

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.2021.MJ

Urząd Gminy 
Stoszowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Stoszowice 2 376,84
Razem 2 376,84

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.2021.MJ

Urząd Gminy 
Sulików

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Sulików 3 529,94
Razem 3 529,94

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.2021.MJ

Urząd Gminy 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Świdnica 5 608,90
Razem 5 608,90

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.2021. MJ

Urząd Gminy 
Udanin

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Udanin 2 537,00
Razem 2 537,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.2021.MJ

Urząd Gminy 
Walim

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Walim 3 234,76
Razem 3 234,76

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.2021.MJ

Urząd Gminy 
Warta Bolesławiecka

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Warta Bolesławiecka 3 586,00
Razem 3 586,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.2021.MJ

Urząd Gminy 
Wądroże Wielkie

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Wądroże Wielkie 3 519,59
Razem 3 519,59

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.2021. MJ

Urząd Gminy 
Wińsko

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Wińsko 5 707,09
Razem 5 707,09

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.2021.MJ

Urząd Gminy 
Wisznia Mała

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Wisznia Mała 4 665,80
Razem 4 665,80

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.2021.MJ

Urząd Gminy 
Zagrodno

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Zagrodno 3 324,05
Razem 3 324,05

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.2021.MJ

Urząd Gminy 
Zawonia

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Zawonia 3 540,30
Razem 3 540,30

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.

c;y(b&dill



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.2021.MJ

Urząd Gminy 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Zgorzelec 3 336,34
Razem 3 336,34

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.

O



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.2021.MJ

Urząd Gminy 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Złotoryja 4 552,77
Razem 4 552,77

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.2021.MJ

Urząd Gminy 
Żórawina

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Żórawina 3 590,10
Razem 3 590,10

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.260.2021. MJ

Urząd Gminy 
Żukowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 ( nr wewnętrzny -  MF086) z dnia 28 lipca 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 2030 UG Żukowice 3 329,11
Razem 3 329,11

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w roku 2021.

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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.


