
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 października 2021 r.

FB-BP.3111.379.2021.MJ

Urząd Miasta 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 273/2021 

z dnia 22 października 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85231 2110
MNPP Wrocław 12 399,56

852 85213 2110 232,20

Razem 12 631,76

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.127.2021.JS z dnia 21 października 2021 r.

Zwiększenia planu dotacji dokonano z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, 

którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt 

czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub 

d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu 

integracji na kwotę 12 399,56 zł oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie 

zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych na kwotę 232,20 zł realizowanych w oparciu o zapisy art. 20 ust. 1 pkt 

1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Rozdział 85231

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.

Rozdział 85213

Funkcja nr 20 - Zdrowie,

Zadanie nr 20.1 - System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, 

Podzadanie nr 20.1.3 - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 

państwa za osoby uprawnione,

Działanie nr 20.1.3.1 - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 

państwa za osoby uprawnione

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

stronie dochodów.


