
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 października 2021 r.

FB-BP.3111.369.2021. MJ

Starostwo Powiatowe 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.558.2021.MF.3591 ( nr wewnętrzny -  MF128) z dnia 01 października 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 85218 2130 Powiat legnicki 2 701,00
Razem 2 701,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę 

dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym 

wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.

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 -  MF128.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 października 2021 r.

FB-BP.3111.369.2021.MJ

Starostwo Powiatowe 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.558.2021.MF.3591 ( nr w ew nętrzny-MF128) z dnia 01 października 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 85218 2130 Powiat lubański 2 528,00
Razem 2 528,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę 

dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym 

wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.

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 -  MF128.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 października 2021 r.

FB-BP.3111.369.2021.MJ

Starostwo Powiatowe 
Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.558.2021.MF.3591 (n r  wewnętrzny-M F 128) z dnia 01 października 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 85218 2130 Powiat górowski 2 707,00
Razem 2 707,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę 

dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym 

wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.

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 -  MF128.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 października 2021 r.

FB-BP.3111.369.202 l.M J

Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.558.2021.MF.3591 ( nr wewnętrzny -  MF128) z dnia 01 października 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 85218 2130 Powiat karkonoski 2 642,00
Razem 2 642,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę 

dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym 

wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.

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 -  MF128.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 października 2021 r.

FB-BP.3111.369.2021. MJ

Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.558.2021.MF.3591 ( nr w ew nętrzny-MF128) z dnia 01 października 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 85218 2130 Powiat lwówecki 5 402,00
Razem 5 402,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę 

dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym 

wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.

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 -  MF128.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 października 2021 r.

FB-BP.3111.369.2021.MJ

Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.558.2021.MF.3591 ( nr wewnętrzny -  MF128) z dnia 01 października 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 Kwota zwiększenia

852 85218 2130 Powiat oleśnicki 2 711,00
Razem 2 711,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę 

dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym 

wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.

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 -  MF128.
Z up Wn.lF\Affiffliv ń o i  Mnćn Aai^i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 października 2021 r.

FB-BP.3111.369.2021.MJ

Starostwo Powiatowe 
Polkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.558.2021.MF.3591 ( nr w ew nętrzny-MF128) z dnia 01 października 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 85218 2130 Powiat polkowicki 8 060,00
Razem 8 060,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę 

dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym 

wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.

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 -  MF128.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 października 2021 r.

FB-BP.3111.369.2021. MJ

Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.558.2021.MF.3591 ( nr wewnętrzny-M F 128) z dnia 01 października 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 85218 2130 Powiat średzki 4 159,00
Razem 4 159,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę 

dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym 

wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.

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 -  MF128.
Zup. WOJEWtoY-OOi K i i /T W i: :



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 października 2021 r.

FB-BP.3111.369.2021.MJ

Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.558.2021.MF.3591 ( nr wewnętrzny -  MF128) z dnia 01 października 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 85218 2130 Powiat trzebnicki 3 077,00
Razem 3 077,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę 

dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym 

wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.

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 -  MF128.

Z up. \



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 października 2021 r.

FB-BP.3111.369.2021.MJ

Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.558.2021.MF.3591 ( nr wewnętrzny -  MF128) z dnia 01 października 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 85218 2130 Powiat złotoryj ski 10 843,00
Razem 10 843,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę 

dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym 

wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.

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 -  MF128.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 października 2021 r.

FB-BP.3111.369.2021.MJ

Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.558.2021.MF.3591 ( nr wewnętrzny -  MF128) z dnia 01 października 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 85218 2130 Powiat dzierżoniowski 5 349,00
Razem 5 349,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone są na 

dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę 

dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym 

wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.

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 -  MF128.


