
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.387.2021.MJ

Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.556.2021.MF.3577 ( nr wewnętrzny -  MF127) 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 85202 2130 Powiat Głogowski 39 546,00
Razem 39 546,00

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 -  MF127.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

FB-BP.3111.387.2021.MJ

Starostwo Powiatowe 
Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.556.2021.MF.3577 ( nr wewnętrzny -  MF127) 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 85202 2130 Powiat Górowski 47 989,00
Razem 47 989,00

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 -  MF127.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

FB-BP.3111.3 87.202 l.MJ

Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.556.2021.MF.3577 ( nr wewnętrzny -  MF127) 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 85202 2130 Powiat Karkonoski 183 186,00
Razem 183 186,00

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 1 472,00 zł
Janowice Wielkie 181714,00 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 -  MF127.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

FB-BP.3111.387.2021.MJ

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.556.2021.MF.3577 ( nr wewnętrzny -  MF127) 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 85202 2130 Powiat Kamiennogórski 187 843,00
Razem 187 843,00

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 -  MF127.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

FB-BP.3111.387.2021.MJ

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.556.2021.MF.3577 ( nr wewnętrzny -  MF127) 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 85202 2130 Powiat Kłodzki 25 147,00
Razem 25 147,00

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 Bystrzycy Kłodzkiej.

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 -  MF127.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.387.2021.MJ

Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.556.2021 .MF.3577 ( nr wewnętrzny -  MF127) 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 85202 2130 Powiat Legnicki 32 312,00
Razem 32 312,00

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 „Prząśnik” w Brenniku.

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 -  MF127.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.387.2021.MJ

Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.556.2021.MF.3577 ( nr w ew nętrzny-MF127) 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 85202 2130 Powiat Świdnicki 137 515,00
Razem 137 515,00

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 126 859,00 zł
Świebodzice 10 656,00 z\

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 -  MF127.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

DYREKTOR WV



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.387.2021.MJ

Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.556.2021.MF.3577 ( nr wewnętrzny -  MF127) 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 85202 2130 Powiat Zgorzelecki 37 069,00
Razem 37 069,00

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 Opolnie Zdroju.

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 -  MF127.

I  up. WOJEWODY DG^NOŚtVsKIEGO

Celina M & m M M r k i o k  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.387.2021.MJ

Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.556.2021.MF.3577 ( nr wewnętrzny -  MF127) 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 85202 2130 MNPP Legnica 106717,00
Razem 106 717,00

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 -  MF127.

Z up. WOJEWODY SKIEGO

Celina K lW ^ M fib ićc lz ia k  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.387.2021. MJ

Wrocław, dnia 27 października 2021 r.

Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr MF/FS4.4143.3.556.2021.MF.3577 ( nr wewnętrzny -  MF127) 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 85202 2130 MNPP Wrocław 227 917,00
Razem 227 917,00

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 79 238,00 z\
Rędzińska 66/68 37 867,00 z\
Mączna 3 6 326,00 z\
Kaletnicza 8 83 831,00 zł
Okulickiego 2 3 443,00 z\
Jutrosińska 29 17 212,00 z\

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 -  MF127.
i  up. WOJEWODY DOLNOŚj/SKIEGO

Celina M a jz c n a iiz w lu a k  
DYREKTOR WYDZIAŁU


