
FB-BP.3111.410.2021.MJ

Urząd Miasta 
Bielawa

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 października 

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

wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UM Bielawa 173 000,00
Razem 173 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.
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FB-BP.3111.410.2021 .MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

Urząd Miasta 
Boguszów-Gorce

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 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

855 85502 2010 UM Boguszów-Gorce 56 000,00
Razem 56 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.
¿up. m i L  ' ¿ W  '



FB-BP.3111.410.2021.MJ

Urząd Miasta 
Jawor

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 października 

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

wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UM Jawor 61 000,00
Razem 61 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.410.202 l.M J

Urząd Miasta 
Karpacz

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 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

855 85502 2010 UM Karpacz 30 000,00
Razem 30 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.
Zup.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.410.2021. MJ

Urząd Miasta 
Kudowa-Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 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

855 85502 2010 UM Kudowa-Zdrój 52 000,00
Razem 52 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.
Zup. WO., r ’ t ^ jT K I IG O
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FB-BP.3111.410.2021.MJ

Urząd Miasta 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 października 

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

wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UM Lubań 215 000,00
Razem 215 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.
Zup. WOJE'.
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FB-BP.3111.410.2021.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

Urząd Miasta 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 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

855 85502 2010 UM Oława 212 000,00
Razem 212 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.410.2021.MJ

Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

Urząd Miasta 
Piechowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 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

855 85502 2010 UM Piechowice 106 000,00
Razem 106 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.
Z up. w o j ::;-/'
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FB-BP.3111.410.202 l.M J

Urząd Miasta 
Polanica-Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 października 

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

wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UM Polanica-Zdrój 149 000,00
Razem 149 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.



FB-BP.3111.410.2021.MJ

Urząd Miasta 
Szczawno-Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 października 

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

wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UM Szczawno-Zdrój 30 000,00
Razem 30 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.

Z up. WO

Cel: a  \ . a k
DY



FB-BP.3111.410.2021 .MJ

Urząd Miasta 
Świebodzice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 października 

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

wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UM Świebodzice 100 419,00
Razem 100 419,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.
Z up. WO " ' j ;

Cel:,,« W *
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.410.2021. MJ

Urząd Miasta 
Zawidów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 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

855 85502 2010 UM Zawidów 29 000,00
Razem 29 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.



FB-BP.3111.410.202 l.M J

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

Urząd Miasta 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 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

855 85502 2010 UM Zgorzelec 109 000,00
Razem 109 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.410.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Bolków

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 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

855 85502 2010 UMiG Bolków 21 000,00
Razem 21 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.
Z u p



FB-BP.3111.410.2021.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 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

855 85502 2010 UMiG Brzeg Dolny 83 000,00
Razem 83 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.
Zup. w o j e ' : f "  b ; r : c o



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.410.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 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

855 85502 2010 UMiG Bystrzyca Kłodzka 290 000,00
Razem 290 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.410.2021. MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 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

855 85502 2010 UMiG Góra 230 000,00
Razem 230 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.



FB-BP.3111.410.2021.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 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

855 85502 2010 UMiG Gryfów Śląski 169 000,00
Razem 169 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.
Zup. W O ,r"
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FB-BP.3111.410.2021. MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Jaworzyna Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 października 

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

wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UMiG Jaworzyna Śląska 38 000,00
Razem 38 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.
Zup. WOJ
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FB-BP.3111.410.2021 .MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 października 

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

wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UMiG Kąty Wrocławskie 101 000,00
Razem 101 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.
Z u p . W J E W O m P W A E G O

Celina M rza:c Z ..M ziak 
DYREKTOR WYDZI; \ .U  

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.410.2021.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lądek-Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 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

855 85502 2010 UMiG Lądek-Zdrój 10 000,00
Razem 10 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełno sprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.

Z u p . W J B ^ ^ A S K 'E G O

r'„r- ,n .........7 V ' 'ziak



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.410.2021 .MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Leśna

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 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

855 85502 2010 UMiG Leśna 198 000,00
Razem 198 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.
Z up. WC

Celina M rr-rra  
D



FB-BP.3111.410.2021. MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 października 

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

wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UMiG Lubawka 174 000,00
Razem 174 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.
Z up.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.410.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 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

855 85502 2010 UMiG Lubomierz 92 000,00
Razem 92 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -

Celi 
DY

Finansów i lJl



FB-BP.3111.410.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Mieroszów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 października 

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

wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UMiG Mieroszów 32 000,00
Razem 32 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.
Z up. WO" t w d u i



FB-BP.3111.410.202 l.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Milicz

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 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

855 85502 2010 UMiG Milicz 559 000,00
Razem 559 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.



FB-BP.3111.410.202 l.M J

Urząd Miasta i Gminy 
Mirsk

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 października 

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

wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UMiG Mirsk 81 000,00
Razem 81 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.410.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Oborniki Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 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

855 85502 2010 UMiG Oborniki Śląskie 170 000,00
Razem 170 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.
Zup.WO1̂
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FB-BP.3111.410.2021 .MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Olszyna

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 października 

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

wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UMiG Olszyna 92 000,00
Razem 92 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.410.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Pieńsk

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 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

855 85502 2010 UMiG Pieńsk 10 000,00
Razem 10 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.
z up. w o j : :

Cel: :
DY;



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.410.2021.MJ

Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Polkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 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

855 85502 2010 UMiG Polkowice 131 000,00
Razem 131 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.
z up. w o j : :

Cel:
Dvi

N il



FB-BP.3111.410.2021.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Radków

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 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

855 85502 2010 UMiG Radków 40 000,00
Razem 40 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.



FB-BP.3111.410.2021. MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Siechnice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 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

855 85502 2010 UMiG Siechnice 171 000,00
Razem 171 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.410.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 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

855 85502 2010 UMiG Strzelin 264 000,00
Razem 264 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.
Zup. WO/
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FB-BP.3111.410.2021 .MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 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

855 85502 2010 UMiG Szczytna 78 000,00
Razem 78 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.
r U i , . .  A l



FB-BP.3111.410.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 października 

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

wprowadzone następujące zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UMiG Środa Śląska 99 000,00
Razem 99 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.410.202 l.M J

Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 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

855 85502 2010 UMiG Twardogóra 177 000,00
Razem 177 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.
1 Up. W O '
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FB-BP.3111.410.2021. MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 października 

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

wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UMiG Wołów 329 000,00
Razem 329 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.
Zup. WOJ1" ’ ^  J 1 ' '  '
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.410.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 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

855 85502 2010 UMiG Ząbkowice Śląskie 124 000,00
Razem 124 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.
Z up. WOJ;.;
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FB-BP.3111.410.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Żarów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 października 

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

wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UMiG Żarów 27 000,00
Razem 27 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.
Z up. WO
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FB-BP.3111.410.2021.MJ

Urząd Gminy 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 października 

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

wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Bolesławiec 128 000,00
Razem 128 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.

Z up. WOJE

Celina
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.410.2021 .MJ

Urząd Gminy 
Borów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 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

855 85502 2010 UG Borów 128 000,00
Razem 128 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.

z up. wojr
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.410.2021.MJ

Urząd Gminy 
Chojnów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 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

855 85502 2010 UG Chojnów 60 000,00
Razem 60 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.

Celu 
DY



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.410.2021. MJ

Urząd Gminy 
Czarny Bór

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 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

855 85502 2010 UG Czarny Bór 77 000,00
Razem 77 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.

Z u p . W O .T  V > f GO
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FB-BP.3111.410.202 l.M J

Urząd Gminy 
Czernica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 października 

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

wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Czernica 325 000,00
Razem 325 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.
Z up. W O J E " DY ’ ~ ! ’- 'N A O T G O



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.410.2021.MJ

Urząd Gminy 
Długołęka

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 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

855 85502 2010 UG Długołęka 80 000,00
Razem 80 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.

Zup .  WOJE " , ' _ - .......;



FB-BP.3111.410.202 l.M J

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

Urząd Gminy 
Gaworzyce

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 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

855 85502 2010 UG Gaworzyce 46 000,00
Razem 46 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.



FB-BP.3111.410.2021. MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

Urząd Gminy 
Janowice Wielkie

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 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

855 85502 2010 UG Janowice Wielkie 39 000,00
Razem 39 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.
Z up. WOJ
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FB-BP.3111.410.2021.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

Urząd Gminy 
Jemielno

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 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

855 85502 2010 UG Jemielno 112 000,00
Razem 112 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.
Z up. WO'
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.410.202 l.M J

Urząd Gminy 
Jerzmanowa

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 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

855 85502 2010 UG Jerzmanowa 56 000,00
Razem 56 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.
Z up. W OJC?' A  V 50!,\ ’̂  ■'Xr V!i!"GO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.410.2021.MJ

Urząd Gminy 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 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

855 85502 2010 UG Kamienna Góra 109 000,00
Razem 109 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.
Z up. yvo '
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FB-BP.3111.410.2021 .MJ

Urząd Gminy 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 października 

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

wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Kłodzko 157 000,00
Razem 157 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.



FB-BP.3111.410.2021.MJ

Urząd Gminy 
Krotoszyce

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 października 

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

wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Krotoszyce 16 000,00
Razem 16 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełno sprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.

Zup. w o j : . , ■
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FB-BP.3111.410.2021.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

Urząd Gminy 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 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

855 85502 2010 UG Lubań 110 000,00
Razem 110 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.

Z up. WOJ
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FB-BP.3111.410.2021.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

Urząd Gminy 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 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

855 85502 2010 UG Lubin 168 000,00
Razem 168 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.
Z up. WOJ IV j
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.410.2021.MJ

Urząd Gminy 
Marciszów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 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

855 85502 2010 UG Marciszów 53 000,00
Razem 53 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.410.2021.MJ

Urząd Gminy 
Mietków

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 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

855 85502 2010 UG Mietków 5 000,00
Razem 5 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.410.2021. MJ

Urząd Gminy 
Miękinia

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 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

855 85502 2010 UG Miękinia 174 000,00
Razem 174 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.



FB-BP.3111.410.2021 .MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

Urząd Gminy 
Mściwojów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 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

855 85502 2010 UG Mściwojów 33 000,00
Razem 33 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.
Z up, wo.::



FB-BP.3111.410.2021.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

Urząd Gminy 
Mysłakowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 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

855 85502 2010 UG Mysłakowice 25 000,00
Razem 25 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.
Z u P-W O ' ;

c  ' b i i & k i i / . .



FB-BP.3111.410.2021.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

Urząd Gminy 
Niechlów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 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

855 85502 2010 UG Niechlów 74 000,00
Razem 74 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.
Zup.  WOJZ Y . C O



FB-BP.3111.410.2021.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

Urząd Gminy 
Radwanice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 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

855 85502 2010 UG Radwanice 43 000,00
Razem 43 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.
Z up. WOJ



FB-BP.3111.410.2021.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

Urząd Gminy 
Rudna

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 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

855 85502 2010 UG Rudna 26 000,00
Razem 26 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.410.2021.MJ

Urząd Gminy 
Stara Kamienica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 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

855 85502 2010 UG Stara Kamienica 195 000,00
Razem 195 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.
Zup. WC / v

a r .  m d l i i  J  ,



FB-BP.3111.410.2021.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

Urząd Gminy 
Stare Bogaczowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 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

855 85502 2010 UG Stare Bogaczowice 88 000,00
Razem 88 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.

Zup. W C   A  'JO

Cci:



FB-BP.3111.410.2021.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

Urząd Gminy 
Stoszowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 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

855 85502 2010 UG Stoszowice 35 000,00
Razem 35 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.



'iJ
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.410.202 l.M J

Urząd Gminy 
Sulików

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 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

855 85502 2010 UG Sulików 41 000,00
Razem 41 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.410.2021.MJ

Urząd Gminy 
Udanin

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 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

855 85502 2010 UG Udanin 50 000,00
Razem 50 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.
Z up. WO

Ce'/.



FB-BP.3111.410.202 l.M J

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

Urząd Gminy 
Warta Bolesławiecka

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 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

855 85502 2010 UG Warta Bolesławiecka 200 000,00
Razem 200 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.

Cel: r  ,/c
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.410.202 l.M J

Urząd Gminy 
Wisznia Mała

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 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

855 85502 2010 UG Wisznia Mała 112 000,00
Razem 112 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.
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FB-BP.3111.410.2021.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

Urząd Gminy 
Zawonia

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 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

855 85502 2010 UG Zawonia 20 000,00
Razem 20 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.410.2021.MJ

Urząd Gminy 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr MF/FS4.4143.3.596.2021.MF.3803 (nr wewnętrzny MF149) z dnia 14 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

855 85502 2010 UG Złotoryja 28 000,00
Razem 28 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie 

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości 

ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 13.4. - Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

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 -  MF149.

Z x V '':H m M ) ......
Cel: \  ,'c

L . \  ,’J


