
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.346.2021.MK

Wrocław, dnia 7 października 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS9.4143.3.40.2021.MF.3436 ( nr wewnętrzny -  MF125) z dnia 30 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 Zwiększenie

853 85321 2110 SP Bolesławiec 1 928,00

Razem 1 928,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 38) przeznaczone są na 

funkcjonowanie powiatowych zespołów z terenu województwa dolnośląskiego, w tym na 

koszty wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej do końca 2021 roku.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych,

Działanie 13.1.3.3. - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad 

orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF125.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.346.2021.MK

Wrocław, dnia 7 października 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS9.4143.3.40.2021.MF.3436 ( nr wewnętrzny -  MF125) z dnia 30 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 Zwiększenie

853 85321 2110 SP Dzierżoniów 3 615,00

Razem 3 615,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 38) przeznaczone są na 

funkcjonowanie powiatowych zespołów z terenu województwa dolnośląskiego, w tym na 

koszty wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej do końca 2021 roku.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych,

Działanie 13.1.3.3. - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad 

orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF125.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.346.2021.MK

Wrocław, dnia 7 października 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS9.4143.3.40.2021.MF.3436 ( nr wewnętrzny -  MF125) z dnia 30 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 Zwiększenie

853 85321 2110 SP Głogów 41 132,00

Razem 41 132,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 38) przeznaczone są na 

funkcjonowanie powiatowych zespołów z terenu województwa dolnośląskiego, w tym na 

koszty wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej do końca 2021 roku.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych,

Działanie 13.1.3.3. - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad 

orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF125.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.346.2021. MK

Wrocław, dnia 7 października 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS9.4143.3.40.2021.MF.3436 ( nr wewnętrzny -  MF125) z dnia 30 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 Zwiększenie

853 85321 2110 SP Góra 42 361,90

Razem 42 361,90

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 38) przeznaczone są na 

funkcjonowanie powiatowych zespołów z terenu województwa dolnośląskiego, w tym na 

koszty wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej do końca 2021 roku.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych,

Działanie 13.1.3.3. - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad 

orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF125.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 października 2021 r.

FB-BP.3111.346.2021.MK

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS9.4143.3.40.2021.MF.3436 ( nr wewnętrzny -  MF125) z dnia 30 września 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następuj ące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

853 85321 2110 SP Kamienna Góra 54 578,50

Razem 54 578,50

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 38) przeznaczone są na 

funkcjonowanie powiatowych zespołów z terenu województwa dolnośląskiego, w tym na 

koszty wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej do końca 2021 roku.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych,

Działanie 13.1.3.3. - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad 

orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF125.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.346.2021.MK

Wrocław, dnia 7 października 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS9.4143.3.40.2021.MF.3436 ( nr wewnętrzny -  MF125) z dnia 30 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 Zwiększenie

853 85321 2110 SP Kłodzko 3 615,00

Razem 3 615,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 38) przeznaczone są na 

funkcjonowanie powiatowych zespołów z terenu województwa dolnośląskiego, w tym na 

koszty wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej do końca 2021 roku.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych,

Działanie 13.1.3.3. - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad 

orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF125.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.346.2021.MK

Wrocław, dnia 7 października 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS9.4143.3.40.2021.MF.3436 ( nr wewnętrzny -  MF125) z dnia 30 września 2021 r. 

w  sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następuj ące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

853 85321 2110 SP Legnica 3 012,50

Razem 3 012,50

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 38) przeznaczone są na 

funkcjonowanie powiatowych zespołów z terenu województwa dolnośląskiego, w tym na 

koszty wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej do końca 2021 roku.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych,

Działanie 13.1.3.3. - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad 

orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF125.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.346.2021.MK

Wrocław, dnia 7 października 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS9.4143.3.40.2021.MF.3436 ( nr wewnętrzny -  MF125) z dnia 30 września 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następuj ące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

853 85321 2110 SP Lubań 15 072,00

Razem 15 072,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 38) przeznaczone są na 

funkcjonowanie powiatowych zespołów z terenu województwa dolnośląskiego, w tym na 

koszty wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej do końca 2021 roku.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych,

Działanie 13.1.3.3. - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad 

orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF125.
2  UP- W O JE'M



fsgapj

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.346.2021.MK

Wrocław, dnia 7 października 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS9.4143.3.40.2021.MF.3436 ( nr wewnętrzny -  MF125) z dnia 30 września 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następuj ące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

853 85321 2110 SP Lubin 270 074,90

Razem 270 074,90

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 38) przeznaczone są na 

funkcjonowanie powiatowych zespołów z terenu województwa dolnośląskiego, w tym na 

koszty wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej do końca 2021 roku.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych,

Działanie 13.1.3.3. - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad 

orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF125.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.346.2021.MK

Wrocław, dnia 7 października 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS9.4143.3.40.2021.MF.3436 ( nr wewnętrzny -  MF125) z dnia 30 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 Zwiększenie

853 85321 2110 SP Lwówek Śląski 37 335,50

Razem 37 335,50

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 38) przeznaczone są na 

funkcjonowanie powiatowych zespołów z terenu województwa dolnośląskiego, w tym na 

koszty wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej do końca 2021 roku.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych,

Działanie 13.1.3.3. - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad 

orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF125.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.346.2021. MK

Wrocław, dnia 7 października 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Milicz

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS9.4143.3.40.2021.MF.3436 ( nr wewnętrzny -  MF125) z dnia 30 września 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następuj ące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

853 85321 2110 SP Milicz 36 451,00

Razem 36 451,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 38) przeznaczone są na 

funkcjonowanie powiatowych zespołów z terenu województwa dolnośląskiego, w tym na 

koszty wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej do końca 2021 roku.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych,

Działanie 13.1.3.3. - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad 

orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MFI25.



Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS9.4143.3.40.2021.MF.3436 ( nr wewnętrzny -  MF125) z dnia 30 września 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany: (w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 października 2021 r.

FB-BP.3111.346.2021.MK

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

853 85321 2110 SP Oleśnica 3 398,10

Razem 3 398,10

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 38) przeznaczone są na 

funkcjonowanie powiatowych zespołów z terenu województwa dolnośląskiego, w tym na 

koszty wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej do końca 2021 roku.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych,

Działanie 13.1.3.3. - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad 

orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF125.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.346.2021.MK

Wrocław, dnia 7 października 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS9.4143.3.40.2021.MF.3436 ( nr wewnętrzny -  MF125) z dnia 30 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 Zwiększenie

853 85321 2110 SP Oława 1 446,00

Razem 1 446,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 38) przeznaczone są na 

funkcjonowanie powiatowych zespołów z terenu województwa dolnośląskiego, w tym na 

koszty wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej do końca 2021 roku.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych,

Działanie 13.1.3.3. - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad 

orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF125.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.346.2021.MK

Wrocław, dnia 7 października 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Polkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS9.4143.3.40.2021.MF.3436 ( nr wewnętrzny -  MF125) z dnia 30 września 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następuj ące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

853 85321 2110 SP Polkowice 131 220,35

Razem 131 220,35

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 38) przeznaczone są na 

funkcjonowanie powiatowych zespołów z terenu województwa dolnośląskiego, w tym na 

koszty wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej do końca 2021 roku.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych,

Działanie 13.1.3.3. - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad 

orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF125.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 października 2021 r.

FB-BP.3111.346.2021.MK

Starostwo Powiatowe 
Strzelin

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS9.4143.3.40.2021.MF.3436 ( nr wewnętrzny -  MF125) z dnia 30 września 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następuj ące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

853 85321 2110 SP Strzelin 903,75

Razem 903,75

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 38) przeznaczone są na 

funkcjonowanie powiatowych zespołów z terenu województwa dolnośląskiego, w tym na 

koszty wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej do końca 2021 roku.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych,

Działanie 13.1.3.3. - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad 

orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF125.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.346.2021.MK

Wrocław, dnia 7 października 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS9.4143.3.40.2021.MF.3436 ( nr wewnętrzny -  MF125) z dnia 30 września 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następuj ące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

853 85321 2110 SP Środa Śląska 41 966,00

Razem 41 966,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 38) przeznaczone są na 

funkcjonowanie powiatowych zespołów z terenu województwa dolnośląskiego, w tym na 

koszty wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej do końca 2021 roku.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych,

Działanie 13.1.3.3. - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad 

orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF125.



Starostwo Powiatowe 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS9.4143.3.40.2021.MF.3436 ( nr wewnętrzny -  MF125) z dnia 30 września 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany: (w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 października 2021 r.

FB-BP.3111.346.2021.MK

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

853 85321 2110 SP Świdnica 191 036,50

Razem 191 036,50

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 38) przeznaczone są na 

funkcjonowanie powiatowych zespołów z terenu województwa dolnośląskiego, w tym na 

koszty wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej do końca 2021 roku.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych,

Działanie 13.1.3.3. - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad 

orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF125.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 października 2021 r.

FB-BP.3111.346.2021. MK

Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS9.4143.3.40.2021.MF.3436 ( nr wewnętrzny -  MF125) z dnia 30 września 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany: (wzłotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

853 85321 2110 SP Trzebnica 27 868,00

Razem 27 868,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 38) przeznaczone są na 

funkcjonowanie powiatowych zespołów z terenu województwa dolnośląskiego, w tym na 

koszty wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej do końca 2021 roku.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych,

Działanie 13.1.3.3. - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad 

orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF125.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.346.2021.MK

Wrocław, dnia 7 października 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS9.4143.3.40.2021.MF.3436 ( nr wewnętrzny -  MF125) z dnia 30 września 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następuj ące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

853 85321 2110 SP Wołów 31 096,60

Razem 31 096,60

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 38) przeznaczone są na 

funkcjonowanie powiatowych zespołów z terenu województwa dolnośląskiego, w tym na 

koszty wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej do końca 2021 roku.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych,

Działanie 13.1.3.3. - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad 

orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF125.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 października 2021 r.

FB-BP.3111.346.2021.MK

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS9.4143.3.40.2021.MF.3436 ( nr wewnętrzny -  MF125) z dnia 30 września 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następuj ące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

853 85321 2110 SP Zgorzelec 33 319,00

Razem 33 319,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 38) przeznaczone są na 

funkcjonowanie powiatowych zespołów z terenu województwa dolnośląskiego, w tym na 

koszty wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej do końca 2021 roku.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych,

Działanie 13.1.3.3. - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad 

orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF125.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.346.2021. MK

Wrocław, dnia 7 października 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS9.4143.3.40.2021.MF.3436 ( nr wewnętrzny -  MF125) z dnia 30 września 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany: (wzłotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

853 85321 2110 SP Złotoryja 57 376,50

Razem 57 376,50

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 38) przeznaczone są na 

funkcjonowanie powiatowych zespołów z terenu województwa dolnośląskiego, w tym na 

koszty wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej do końca 2021 roku.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych,

Działanie 13.1.3.3. - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad 

orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF125.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.346.2021. MK

Wrocław, dnia 7 października 2021 r.

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS9.4143.3.40.2021.MF.3436 ( nr wewnętrzny -  MF125) z dnia 30 września 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następuj ące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

853 85321 2110 mnpp Jelenia Góra 77 126,95

Razem 77 126,95

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 38) przeznaczone są na 

funkcjonowanie powiatowych zespołów z terenu województwa dolnośląskiego, w tym na 

koszty wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej do końca 2021 roku.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych,

Działanie 13.1.3.3. - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad 

orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF125.
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Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS9.4143.3.40.2021.MF.3436 ( nr wewnętrzny -  MF125) z dnia 30 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 Zwiększenie

853 85321 2110 mnpp Legnica 191 686,00

Razem 191 686,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 38) przeznaczone są na 

funkcjonowanie powiatowych zespołów z terenu województwa dolnośląskiego, w tym na 

koszty wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej do końca 2021 roku.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych,

Działanie 13.1.3.3. - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad 

orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF125.
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Wrocław, dnia 7 października 2021 r.

Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS9.4143.3.40.2021.MF.3436 ( nr wewnętrzny -  MF125) z dnia 30 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 Zwiększenie

853 85321 2110 mnpp Wałbrzych 56 471,95

Razem 56 471,95

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 38) przeznaczone są na 

funkcjonowanie powiatowych zespołów z terenu województwa dolnośląskiego, w tym na 

koszty wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej do końca 2021 roku.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych,

Działanie 13.1.3.3. - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad 

orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF125.



Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS9.4143.3.40.2021.MF.3436 ( nr wewnętrzny -  MF125) z dnia 30 września 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następuj ące zmiany: (w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 października 2021 r.
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Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

853 85321 2110 mnpp Wrocław 42 860,00

Razem 42 860,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 38) przeznaczone są na 

funkcjonowanie powiatowych zespołów z terenu województwa dolnośląskiego, w tym na 

koszty wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej do końca 2021 roku.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2021 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 13.1.3. - Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych,

Działanie 13.1.3.3. - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad 

orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2021 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF125.


