
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111.270.202 l.M J

Wrocław, dnia 30 września 2021 r.

Urząd Gminy 
Kondratowice

W związku z z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/FS4.4143.3.363.2021.MF.2457 ( nr wewnętrzny -  

MF095) z dnia 04 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zmniejszenia

UG Kondratowice 852 85220 2030 96 000,00

Razem 96 000,00

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 

33), przeznaczonych na dofinansowanie mieszkań chronionych, o których mowa w art. 17 ust.

1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej w związku z działaniem 4.7 wynikającym z Programu 

kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. z 2016 r. poz. 1250).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

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

stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M arzena^Diiedziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i B^teetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111.270.202 l.MJ

Wrocław, dnia 30 września 2021 r.

Urząd Gminy 
Malczyce

W związku z z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/FS4.4143.3.363.2021.MF.2457 ( nr wewnętrzny -  

MF095) z dnia 04 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 

zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zmniejszenia

UG Malczyce 852 85220 2030 1 199 182,00

Razem 1 199 182,00

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 

33), przeznaczonych na dofinansowanie mieszkań chronionych, o których mowa w art. 17 ust. 

1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej w związku z działaniem 4.7 wynikającym z Programu 

kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. z 2016 r. poz. 1250).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

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

stronie dochodów.
z up. wojEwppy d o ^ n o ^ a s k ie g o

Celina hłarzena YĄ hdziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu


