
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.160.2021. MJ

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/FS4.4143.3.201.2021.MF.1543 ( nr wewnętrzny -  

MF054) z dnia 10 czerwca 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 zmniejszenia

852 85230 2030 UM Jelenia Góra 51 500,00

Razem 51 500,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (część 83, poz. 27), przeznaczone były 

na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu 

„Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 

15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek 

w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana 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 13.1.2.6. - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla 

najuboższych.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.160.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Mieroszów

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/FS4.4143.3.201.2021.M F.1543 ( nr wewnętrzny -  

MF054) z dnia 10 czerwca 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 zmniejszenia

852 85230 2030 UMiG Mieroszów 6 000,00

Razem 6 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (część 83, poz. 27), przeznaczone były 

na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu 

„Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 

15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek 

w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana 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 13.1.2.6. - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla 

najuboższych.

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

stronie dochodów.



FB-BP.3111.160.2021.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 sierpnia 2021 r.

Urząd Gminy 
Czernica

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/FS4.4143.3.201.2021.MF.1543 ( nr wewnętrzny -  

MF054) z dnia 10 czerwca 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 zmniejszenia

852 85230 2030 UG Czernica 6 644,00

Razem 6 644,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (część 83, poz. 27), przeznaczone były 

na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu 

„Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 

15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek 

w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana 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 13.1.2.6. - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla 

najuboższych.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, driia 18 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.160.202 l.M J

Urząd Gminy 
Gaworzyce

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/FS4.4143.3.201.2021.MF.1543 ( nr wewnętrzny -  

MF054) z dnia 10 czerwca 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 zmniejszenia

852 85230 2030 UG Gaworzyce 7 065,00

Razem 7 065,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (część 83, poz. 27), przeznaczone były 

na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu 

„Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 

15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek 

w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana 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 13.1.2.6. - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla 

najuboższych.

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

stronie dochodów.


