
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.347.2021.MJ

Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.456.2021.MF.3138 ( nr wewnętrzny -  MF116) z dnia 20 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 85202 2130 Powiat Dzierżoniowski 41 743,00
Razem 41 743,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatów, 

z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie działalności bieżącej 

Domu Pomocy Społecznej w Bielawie.

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 -  MF116.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.347.202 l.MJ

Starostwo Powiatowe 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.456.2021.MF.3138 ( nr wewnętrzny -  MF116) z dnia 20 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 85202 2130 Powiat Głogowski 56 371,00
Razem 56 371,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatów, 

z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie działalności bieżącej 

Domu Pomocy Społecznej w Głogowie.

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 -  MF116.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.347.2021 .MJ

Starostwo Powiatowe 
Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.456.2021.MF.3138 ( nr wewnętrzny -  MF116) z dnia 20 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 85202 2130 Powiat Górowski 28 328,00
Razem 28 328,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatów, 

z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie działalności bieżącej 

Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu.

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 -  MF116.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.347.2021. MJ

Starostwo Powiatowe 
Jawor

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.456.2021.MF.3138 ( nr wewnętrzny -  MF116) z dnia 20 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 85202 2130 Powiat Jaworski 62 440,00
Razem 62 440,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatów, 

z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie działalności bieżącej 

Domu Pomocy Społecznej w Jaworze.

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 -  MF116.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.347.2021. MJ

Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.456.2021.MF.3138 ( nr wewnętrzny -  MF116) z dnia 20 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 85202 2130 Powiat Karkonoski 135 949,00
Razem 135 949,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatów, 

z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie działalności bieżącej 

domów pomocy społecznej:

Kowary 21 041,00 zł
Sosnówka 21 698,00 zł
Janowice Wielkie 30 241,00 zł
Miłków 39 179,00 zł
Szklarska Poręba 23 790,00 zł

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 -  MF116. 1 ui}- WOJEWODY Di ;l hlpśfĄsKII. VO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.347.2021.MJ

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.456.2021.MF.3138 ( nr wewnętrzny -  MF116) z dnia 20 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 85202 2130 Powiat Kamiennogórski 52 713,00
Razem 52 713,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatów, 

z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie działalności bieżącej 

Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie.

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 -  MF116.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.347.2021 .MJ

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.456.2021.MF.3138 ( nr wewnętrzny -  MF116) z dnia 20 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 85202 2130 Powiat Kłodzki 244 291,00
Razem 244 291,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatów, 

z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie działalności bieżącej 

domów pomocy społecznej:

Bystrzyca Kłodzka 30 709,00 zł
Nowa Ruda 77 828,00 zł
Podzamek 39 320,00 zł
Ludwikowice Kł. 39 452,00 zł
Jugów 33 941,00 zł
Ścinawka Dolna 21 23 041,00 zł

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 przedmiotowyeł} decyzji należy w tytule

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF116. V  *'1MSK/EGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.347.2021.MJ

Starostwo Powiatowe 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.456.2021.MF.3138 ( nr wewnętrzny -  MF116) z dnia 20 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 85202 2130 Powiat Legnicki 190 322,00
Razem 190 322,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatów, 

z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie działalności bieżącej 

domów pomocy społecznej:

"Prząśnik" w Brenniku 41 677,00 zł
Legnickie Pole 148 645,00 zł

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 -  MF116.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.347.2021.MJ

Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.456.2021.MF.3138 ( nr wewnętrzny -  MF116) z dnia 20 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 85202 2130 Powiat Lwówecki 59 131,00
Razem 59 131,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatów, 

z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie działalności bieżącej 

domów pomocy społecznej:

Mirsk 30 936,00 zł
Nielestno 28 195,00 zł

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 -  MF116.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.347.2021. MJ

Starostwo Powiatowe 
Milicz

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.456.2021.MF.3138 ( nr wewnętrzny -  MF116) z dnia 20 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 85202 2130 Powiat Milicki 92 165,00
Razem 92 165,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatów, 

z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie działalności bieżącej 

domów pomocy społecznej:

Milicz 40 862,00 zł
Krośnice 51 303,00 zł

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 -  MF116.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.347.2021.MJ

Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.456.2021.MF.3138 ( nr wewnętrzny -  MFI16) z dnia 20 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 85202 2130 Powiat Oleśnicki 123 265,00
Razem 123 265,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatów, 

z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie działalności bieżącej 

domów pomocy społecznej:

Ostro wina 111 307,00 zł
Dobroszyce 11 958,00 zł

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 -  MF116.

2 up



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.347.2021.MJ

Starostwo Powiatowe 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.456.2021.MF.3138 ( nr wewnętrzny -  MF116) z dnia 20 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 85202 2130 Powiat Oławski 36 103,00
Razem 36 103,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatów, 

z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie działalności bieżącej 

Domu Pomocy Społecznej w Oławie.

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 -  MF116.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.347.2021 .MJ

Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.456.2021.MF.3138 ( nr wewnętrzny -  MF116) z dnia 20 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 85202 2130 Powiat Średzki 15 728,00
Razem 15 728,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatów, 

z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie działalności bieżącej 

Domu Pomocy Społecznej w Malczycach.

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 -  MF116.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.347.2021.MJ

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.456.2021.MF.3138 ( nr wewnętrzny -  MF116) z dnia 20 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 85202 2130 Powiat Świdnicki 50 772,00
Razem 50 772,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatów, 

z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie działalności bieżącej 

domów pomocy społecznej:

Jaskulin 28 832,00 zł
Świebodzice 21 940,00 zł

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 -  MF116.

Z



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.347.2021.MJ

Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.456.2021.MF.3138 ( nr wewnętrzny -  MF116) z dnia 20 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 85202 2130 Powiat Trzebnicki 91 966,00
Razem 91 966,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatów, 

z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie działalności bieżącej 

Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich.

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 -  MF116.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.347.2021 .MJ

Starostwo Powiatowe 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.456.2021.MF.3138 ( nr wewnętrzny -  MF116) z dnia 20 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 85202 2130 Powiat Wrocławski 8 811,00
Razem 8 811,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatów, 

z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie działalności bieżącej 

Domu Pomocy Społecznej w Małkowicach.

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 -  MF116.

Z

Celino 
DYREKTOR 

Finansów» i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.347.2021.MJ

Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.456.2021.MF.3138 ( nr wewnętrzny -  MF116) z dnia 20 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 85202 2130 Powiat Ząbkowicki 181 245,00
Razem 181 245,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatów, 

z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie działalności bieżącej 

domów pomocy społecznej:

Henryków 25 090,00 zł
Ziębice 44 849,00 zł
Ząbkowice 45 047,00 zł
Ząbkowice (DPS dla osób przewlekle psychicznie
chorych) 5 410,00 zł
Opolnica 60 849,00 zł

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 -  MF116. ' /  ,\ . , i V '¡SKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.347.2021.MJ

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.456.2021.MF.3138 ( nr wewnętrzny -  MF116) z dnia 20 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 85202 2130 Powiat Zgorzelecki 99 258,00
Razem 99 258,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatów, 

z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie działalności bieżącej 

domów pomocy społecznej:

Zgorzelec ul.Pułaskiego 26 191,00 zł
Zgorzelec ul.Przechodnia 43 265,00 zł
Opolno Zdrój 29 802,00 zł

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 -  MF116.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.347.2021. MJ

Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.456.2021.MF.3138 ( nr wewnętrzny -  MF116) z dnia 20 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 85202 2130 MNPP Legnica 46 435,00
Razem 46 435,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatów, 

z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie działalności bieżącej 

Domu Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Grabskiego 11.

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 -  MF116.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.347.2021.MJ

Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.456.2021.MF.3138 ( nr wewnętrzny -  MF116) z dnia 20 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 85202 2130 MNPP Wałbrzych 50 822,00
Razem 50 822,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatów, 

z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie działalności bieżącej 

domów pomocy społecznej:

Zachodnia 17 20 332,00 zł
Osiedle Górnicze 19 a 18 617,00 zł
Andersa 162 a 11 873,00 zł

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 -  MF116.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 października 2021 r.

FB-BP.3111.347.202 l.MJ

Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
Nr MF/FS4.4143.3.456.2021.MF.3138 ( nr wewnętrzny -  MF116) z dnia 20 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 85202 2130 MNPP Wrocław 410 042,00
Razem 410 042,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatów, 
z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie działalności bieżącej 
domów pomocy społecznej:
Karmelkowa 25/27 91 326,00 zł
Rędzińska 66/68 64 724,00 zł
Mączna 3 53 886,00 zł
Świątnicka 25/27 29 294,00 zł
Kaletnicza 8 34 626,00 zł
Fama 3 37 425,00 zł
Objazdowa 40 13 569,00 zł
Grunwaldzka 104 27 667,00 zł
Okulickiego 2 10 440,00 zł
Jutrosińska 29 3 098,00 zł
Jutrosińska 29 a 3 445,00 zł
Św. Marcina 19 808,00 zł
Ks. Marcina Lutra 2-8 20 734,00 zł

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 
przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF116.


