
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 września 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021.MJ

Urząd Miasta 
Bielawa

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z dnia 21 września 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 85216 2030 UM Bielawa 42 000,00
Razem 42 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z 

rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

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

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119.

Z up. WOJEWODY ! KSKIEGC

Celirui M a n c n a i j z i td z ia k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżestu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 września 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021. MJ

Urząd Miasta 
Chojnów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z dnia 21 września 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 85216 2030 UM Chojnów 24 900,00
Razem 24 900,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z 

rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

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

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 września 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021.MJ

Urząd Miasta 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z dnia 21 września 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 85216 2030 UM Głogów 30 238,00
Razem 30 238,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z 

rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

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

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF1I9.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚMSKIEGO

( h o i n r L L  )C elina
DYREKTOR W Y P A Ł U

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 września 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021.MJ

Urząd Miasta 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z dnia 21 września 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 85216 2030 UM Kamienna Góra 23 000,00
Razem 23 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z 

rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

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

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119.

Z up. W O JE V V (^D O iłjK )Ś j^|< IE G O

C elin a  M arzen a  W ĄM iiak.
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżeto



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 września 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021.MJ

Urząd Miasta 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z dnia 21 września 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 85216 2030 UM Kłodzko 11 000,00
Razem 11 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z 

rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

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

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119.

Z up. WOJEWODY DOUN0ŚUSKIEGO

C e l in a ^ M M L J d u o k
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Buctietu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 września 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021.MJ

Urząd Miasta 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z dnia 21 września 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 85216 2030 UM Lubań 30 505,00
Razem 30 505,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z 

rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

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

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119.

Z up. WOJEW0ÜY DOŁNOŚ SKIEGO

C elin a  M arzen a  Tffákñziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżet!



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 września 2021 r.

FB-BP.3111.330.202 l.M J

Urząd Miasta 
Nowa Ruda

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z dnia 21 września 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 85216 2030 UM Nowa Ruda 91 500,00
Razem 91 500,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z 

rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

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

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚL/jSKIEGO

Celina tvwMŁww$Jfodzmk 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 września 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021. MJ

Urząd Miasta 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z dnia 21 września 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 85216 2030 UM Oława 37 000,00
Razem 37 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z 

rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

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

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 września 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021. MJ

Urząd Miasta 
Piechowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z dnia 21 września 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 85216 2030 UM Piechowice 24 000,00
Razem 24 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z 

rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

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

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119.

Z up. WOJEWODY DOLI



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 września 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021. MJ

Urząd Miasta 
Szczawno Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z dnia 21 września 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 85216 2030 UM Szczawno Zdrój 41 900,00
Razem 41 900,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z 

rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

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

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MFI19.

Z up. WOJEWODY.DOLNO$tASKIEGO

C e l J w M ^ d z i a k
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 września 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021. MJ

Urząd Miasta 
Szklarska Poręba

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z dnia 21 września 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 85216 2030 UM Szklarska Poręba 16 000,00
Razem 16 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z 

rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

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

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C elin a  i^ ^ ^ Ą jfJ r ie tiiia k
DYREKTOR W D Z IA Ł  U

Finansów i Budżątu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 września 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021.MJ

Urząd Miasta 
Świebodzice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z dnia 21 września 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 85216 2030 UM Świebodzice 29 100,00
Razem 29 100,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z 

rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

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

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119.

Z up. WOJEV LASKIEGO

Celitui M arzena Dftedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

etiiFinansów i Budźetii



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 września 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021.MJ

Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z dnia 21 września 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 85216 2030 UM Wałbrzych 134 000,00
Razem 134 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z 

rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

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

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119.

z up. w o je w s d y -d o ln o ś lA s k ie g o

Celina M arzena^jzi/dziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 września 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021.MJ

Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z dnia 21 września 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 85216 2030 UM Wrocław 124 287,00
Razem 124 287,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z 

rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

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

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119.

Z up. WOJEWODY DOLNOśOcSKIEGO

Celina M arzena Otteilziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budźelu



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.330.2021.MJ

Wrocław, dnia 30 września 2021 r.

Urząd Miasta 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z dnia 21 września 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 85216 2030 UM Złotoryja 20 000,00
Razem 20 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z 

rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

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

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119.

Z up. WOJEV ypOJ-NQ&ÁSKIEGO 

éciziakC elin a  M arzen a
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 września 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z dnia 21 września 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 85216 2030 UMiG Bardo 8 300,00
Razem 8 300,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z 

rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

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

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119.

Z up. WOJEWODY- DQLNO$DftSKIEGO

Celina M ar&na^mtiedziak 
DYREKTOR WYOZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 września 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Bierutów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z dnia 21 września 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 85216 2030 UMiG Bierutów 20 000,00
Razem 20 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z 

rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

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

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

Celina fJ w O J U lf^ lo izifik .



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 września 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Bolków

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z dnia 21 września 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 85216 2030 UMiG Bolków 51 000,00
Razem 51 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z 

rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

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

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119.

2  up. WOJEWODY [X>LM0$ŁĄSKIEGO

C e liO M ^k lL J e d zia k
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Buożetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 września 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z dnia 21 września 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 85216 2030 UMiG Chocianów 59 140,00
Razem 59 140,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z 

rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

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

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119.

Z up. WOJEWODY. DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M arm M C m ęaziak  
DYREKTOR VWt\ZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 września 2021 r.

FB-BP.3111.330.202 l.M J

Urząd Miasta i Gminy 
Głuszyca

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z dnia 21 września 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 85216 2030 UMiG Głuszyca 9 000,00
Razem 9 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z 

rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

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

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 września 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z dnia 21 września 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 85216 2030 UMiG Góra 118 000,00
Razem 118 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z 

rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

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

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119.

Z up. WOJEVy0DY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena Lm edziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżety



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.330.2021. MJ

Wrocław, dnia 30 września 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Jaworzyna Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z dnia 21 września 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 85216 2030 UMiG Jaworzyna Śląska 28 000,00
Razem 28 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z 

rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

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

dochodów .

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119.

Z up. W O J E ^ D Y  DOLNOŚLĄSKIEGO

C elin a  M a rze n a T h ie d z ia k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Firtansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 września 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Leśna

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z dnia 21 września 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 85216 2030 UMiG Leśna 24 000,00
Razem 24 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z 

rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

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

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C elina
DYREKTOR WYffiZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 września 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021. MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z dnia 21 września 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 85216 2030 UMiG Lubomierz 5 000,00
Razem 5 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z 

rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

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

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119.

Z up. DOLNO^ĄSKiEGO

Cel ina M arzeń/ / S r  tak
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 września 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Pieńsk

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z dnia 21 września 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 85216 2030 UMiG Pieńsk 2 000,00
Razem 2 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z 

rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

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

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119.

Z Ltp. WOJEWOpY DOLNOŚJj ^KIEG O

C elin a  M n W/M fó, i a k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżaiu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 września 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Radków

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z dnia 21 września 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 85216 2030 UMiG Radków 13 842,00
Razem 13 842,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z 

rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

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

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M arzenafJziedziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów I Budaetu



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.330.2021.MJ

Wrocław, dnia 30 września 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Siechnice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z dnia 21 września 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 85216 2030 UMiG Siechnice 38 000,00
Razem 38 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z 

rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

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

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119.

Z up. W O ^ O D Y  pOI^O^L/ySKIEGO

Celina M aneYuYifziedziak 
DYREKTOR \a\-QZIALU

Finansów i Si



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 września 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021 .MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Sobótka

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z dnia 21 września 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 85216 2030 UMiG Sobótka 11 400,00
Razem 11 400,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z 

rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

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

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119.

Z up. WOJEWCgJ DOLIJIOŚJ^IEGO

Celina Marzena 
DYREKTOR WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 września 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Syców

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.489.202l.M F.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z dnia 21 września 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 85216 2030 UMiG Syców 45 000,00
Razem 45 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z 

rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

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

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C elin a  M arzen aT ^ iiedziak
DYREKTOR WYÓZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 września 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Ścinawa

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z dnia 21 września 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 85216 2030 UMiG Ścinawa 10 700,00
Razem 10 700,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z 

rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

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

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119.

Z up. WOJEWODY.tX)LNO$CASKIEGO

C elin a  M a /^ n a f^ u im z ia k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 września 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z dnia 21 września 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 85216 2030 UMiG Środa Śląska 72 000,00
Razem 72 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z 

rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

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

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119.

7- up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C elina M c i¥ fi^ ty te w a zic ik
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 września 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z dnia 21 września 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 85216 2030 UMiG Świerzawa 10 000,00
Razem 10 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z 

rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

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

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 września 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z dnia 21 września 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 85216 2030 UMiG Trzebnica 27 000,00
Razem 27 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z 

rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

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

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 września 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021. MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Wąsosz

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z dnia 21 września 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 85216 2030 UMiG Wąsosz 14 000,00
Razem 14 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z 

rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

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

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 września 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Węgliniec

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z dnia 21 września 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 85216 2030 UMiG Węgliniec 37 000,00
Razem 37 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z 

rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

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

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 września 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Wiązów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z dnia 21 września 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 85216 2030 UMiG Wiązów 12 000,00
Razem 12 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z 

rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

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

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 września 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z dnia 21 września 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 85216 2030 UMiG Wołów 22 000,00
Razem 22 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z 

rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

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

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF1I9.
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WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.330.2021. MJ

Wrocław, dnia 30 września 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.489.202l.M F.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z dnia 21 września 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 85216 2030 UMiG Żmigród 40 000,00
Razem 40 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z 

rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

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

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 września 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021.MJ

Urząd Gminy 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z dnia 21 września 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 85216 2030 UG Bolesławiec 33 365,00
Razem 33 365,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z 

rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

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

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 września 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021.MJ

Urząd Gminy 
Borów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z dnia 21 września 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 85216 2030 UG Borów 11 200,00
Razem 11 200,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z 

rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

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

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119.
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WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.330.2021.MJ

Wrocław, dnia 30 września 2021 r.

Urząd Gminy 
Chojnów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z dnia 21 września 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 85216 2030 UG Chojnów 18 000,00
Razem 18 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z 

rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

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

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 września 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021 .MJ

Urząd Gminy 
Cieszków

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z dnia 21 września 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 85216 2030 UG Cieszków 111,00
Razem 111,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z 

rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

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

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 września 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021.MJ

Urząd Gminy 
Czarny Bór

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z dnia 21 września 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 85216 2030 UG Czarny Bór 6 000,00
Razem 6 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z 

rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

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

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119.

Z up. WOJEV^dw DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena u u ed zia k  
DYREKTOR WYOZJAŁU 

Finansów i 8udże\i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 września 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021.MJ

Urząd Gminy 
Długołęka

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z dnia 21 września 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 85216 2030 UG Długołęka 5 000,00
Razem 5 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z 

rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

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

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119.

Z up. W O J E W i^ ^ ^ o Ś ^ ^ S lk lE G O

C elin a  M arzen a  D zibdziak
DYREKTOR WYDZIa ŁU

Finansów i Budżetu j



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 września 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021. MJ

Urząd Gminy 
Dobromierz

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z dnia 21 września 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 85216 2030 UG Dobromierz 4 145,00
Razem 4 145,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z 

rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

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

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119.

Z up. W O JE W O l^^L N O Ś L ^K jE G O

Celina M arzena Dziegftiak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu \



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.330.2021.MJ

Wrocław, dnia 30 września 2021 r.

Urząd Gminy 
Dobroszyce

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z dnia 21 września 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 85216 2030 UG Dobroszyce 29 200,00
Razem 29 200,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z 

rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

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

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119.

Z up. WOJEV/^ D Y  DqLN9ŚL.XsKIEGO

C elin a  MarzencFOfciedzicik
DYREKTOR WYijZIAŁU

Finansów i Budżatu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 września 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021.MJ

Urząd Gminy 
Domaniów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z dnia 21 września 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 85216 2030 UG Domaniów 28 000,00
Razem 28 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z 

rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

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

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119.

z up. wojeŵ ^^^^As)<iego
C elin a  M arzen a  Ozpędkiak.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansów i Budżefu]



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 września 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021. MJ

Urząd Gminy 
Gaworzyce

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z dnia 21 września 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 85216 2030 UG Gaworzyce 1 700,00
Razem 1 700,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z 

rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

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

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C elin a  M a rzen a  & Ztedziak
DYREKTOR WYBZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 września 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021. MJ

Urząd Gminy 
Jerzmanowa

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z dnia 21 września 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 85216 2030 UG Jerzmanowa 16 100,00
Razem 16 100,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z 

rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

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

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119.

Z up. WOJEV/Qby D pŁNO ^L^KIEG O

Celina Marzena D hedziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 września 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021. MJ

Urząd Gminy 
Jordanów Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z dnia 21 września 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 85216 2030 UG Jordanów Śląski 1 290,00
Razem 1 290,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z 

rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

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

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 września 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021. MJ

Urząd Gminy 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z dnia 21 września 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 85216 2030 UG Kamienna Góra 18 000,00
Razem 18 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z 

rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

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

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119.

Z up. WOJEWÖRYj PQLN^SL^SKIEGO

Celina Marzena tfziedziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Budżfe



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 września 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021. MJ

Urząd Gminy 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z dnia 21 września 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 85216 2030 UG Kłodzko 59 900,00
Razem 59 900,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z 

rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

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

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119.

Z up.

Celina Marzena 
DYREKTOR 

Finansów i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 września 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021. MJ

Urząd Gminy 
Kondratowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z dnia 21 września 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 85216 2030 UG Kondratowice 15 100,00
Razem 15 100,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z 

rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

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

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C elin a  M arzen a  r n ^ a z ia k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 września 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021 .MJ

Urząd Gminy 
Kotla

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z dnia 21 września 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 85216 2030 UG Kotla 28 519,00
Razem 28 519,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z 

rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

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

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 września 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021. MJ

Urząd Gminy 
Kunice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z dnia 21 września 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 85216 2030 UG Kunice 9 137,00
Razem 9 137,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z 

rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacj i 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 -  MF119.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 września 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021.MJ

Urząd Gminy 
Legnickie Pole

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z dnia 21 września 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 85216 2030 UG Legnickie Pole 30 100,00
Razem 30 100,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z 

rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

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

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF1I9.

Z up. WOJEWODY DOLNpŚkASKIEGO
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WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.330.2021.MJ

Wrocław, dnia 30 września 2021 r.

Urząd Gminy 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z dnia 21 września 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 85216 2030 UG Lubań 18 000,00
Razem 18 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z 

rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

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

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119.

Z up. WOJEWODY. DOLNOŚLĄSKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 września 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021.MJ

Urząd Gminy 
Marcinowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z dnia 21 września 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 85216 2030 UG Marcinowice 5 348,00
Razem 5 348,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z 

rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

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

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119.

Z up. W O JEW ^Yj pC )LN 0^SKIEG O
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 września 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021. MJ

Urząd Gminy 
Mysłakowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z dnia 21 września 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 85216 2030 UG Mysłakowice 20 000,00
Razem 20 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z 

rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

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

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119.

C elin a  M arzena D u d z i a k
DYREKTOR WYDZIAŁU
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 września 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021.MJ

Urząd Gminy 
Pęcław

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z dnia 21 września 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 85216 2030 UG Pęcław 4 000,00
Razem 4 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z 

rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

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

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119.

Z  up. WOJEWODY DOLNQ&Df\SKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 września 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021. MJ

Urząd Gminy 
Stare Bogaczowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z dnia 21 września 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 85216 2030 UG Stare Bogaczowice 9 889,00
Razem 9 889,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z 

rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

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

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 września 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021.MJ

Urząd Gminy 
Wądroże Wielkie

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z dnia 21 września 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 85216 2030 UG Wądroże Wielkie 16 171,00
Razem 16 171,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z 

rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

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

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 września 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021. MJ

Urząd Gminy 
Wisznia Mala

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z dnia 21 września 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 85216 2030 UG Wisznia Mała 11 122,00
Razem 11 122,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z 

rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

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

dochodów

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119.

OJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO


