
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.243.202 l.M J

Urząd Miasta 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.266.2021.MF.2064 ( nr wewnętrzny -  MF078) z dnia 21 lipca 2021 r. 

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

następuj ące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UM Bolesławiec 2 912,00

Razem 2 912,00

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF078.
Z up. WOJB&&6Y DOLNpŚtĄSKIEGO

C f  Edyta 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.243.2021.MJ

Urząd Miasta 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.266.2021.MF.2064 ( nr wewnętrzny -  MF078) z dnia 21 lipca 2021 r. 

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

następujące zmiany: (wzłotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UM Kamienna Góra 276,00

Razem 276,00

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF078.

Z u p . w o j b j ^ i Sy d o l m ę s k i e g o

C^Wdyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.243.2021.MJ

Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.266.2021.MF.2064 ( nr wewnętrzny -  MF078) z dnia 21 lipca 2021 r. 

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

następujące zmiany: (wzłotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UM Legnica 4 381,00

Razem 4 381,00

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji

przedmiotowej decyzji należy

-  MF078.
Z up. WOJE

\  WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.243.2021. MJ

Urząd Miasta 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.266.2021.MF.2064 ( nr wewnętrzny -  MF078) z dnia 21 lipca 2021 r. 

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

następujące zmiany: (wzłotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UM Lubań 1 517,00

Razem 1 517,00

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji

przedmiotowej decyzji należy

MF078.
2 up. WOJ

ZAST TORA WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.243.202 l.M J

Urząd Miasta 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.266.2021.MF.2064 ( nr wewnętrzny -  MF078) z dnia 21 lipca 2021 r. 

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

następujące zmiany: (wzłotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UM Świdnica 3 899,00

Razem 3 899,00

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF078.

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.243.2021. MJ

Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

Urząd Miasta 
Świebodzice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.266.2021.MF.2064 ( nr wewnętrzny -  MF078) z dnia 21 lipca 2021 r. 

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

następujące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UM Świebodzice 2 645,00

Razem 2 645,00

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF078.,

I C- isA WYDZIAŁU
dżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.243.2021. MJ

Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.266.2021.MF.2064 ( nr wewnętrzny -  MF078) z dnia 21 lipca 2021 r. 

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

następujące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UM Wałbrzych 30 000,00

Razem 30 000,00

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF078.
2  up. w o ję jw c Jd y  DOLNO6 '



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.243.202 l.M J

Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.266.2021.MF.2064 ( nr wewnętrzny -  MF078) z dnia 21 lipca 2021 r. 

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

następujące zmiany: (wzłotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UM Wrocław 6 466,00

Razem 6 466,00

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF078.
Z up. W OJEV



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.243.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Międzybórz

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.266.2021.MF.2064 ( nr wewnętrzny -  MF078) z dnia 21 lipca 2021 r. 

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

następujące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Międzybórz 19 097,00

Razem 19 097,00

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF078.
Z up. W



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.243.202 l.M J

Urząd Miasta i Gminy 
Stronie Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.266.2021.MF.2064 ( nr wewnętrzny -  MF078) z dnia 21 lipca 2021 r. 

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

następujące zmiany: (wzłotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Stronie Śląskie 9,00

Razem 9,00

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF078.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.243.202 l.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Syców

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.266.2021 .MF.2064 ( nr wewnętrzny -  MF078) z dnia 21 lipca 2021 r. 

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

następujące zmiany: (wzłotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Syców 9 562,00

Razem 9 562,00

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF078.
Z up. WOJ E WO D¥t)0 l  M O S LAS KIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.243.202 l.M J

Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.266.2021.MF.2064 ( nr wewnętrzny -  MF078) z dnia 21 lipca 2021 r. 

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

następujące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Trzebnica 1 000,00

Razem 1 000,00

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF078.
Z u d . WOJEV\i8l5Y DOLI'"



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.243.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.266.2021.MF.2064 ( nr wewnętrzny -  MF078) z dnia 21 lipca 2021 r. 

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

następujące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Wołów 3 055,00

Razem 3 055,00

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF.078.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.243.2021.MJ

Urząd Gminy 
Borów

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.266.2021.MF.2064 ( nr wewnętrzny -  MF078) z dnia 21 lipca 2021 r. 

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

następujące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Borów 408,00

Razem 408,00

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF078.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.243.2021.MJ

Urząd Gminy 
Gromadka

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.266.2021.MF.2064 ( nr wewnętrzny -  MF078) z dnia 21 lipca 2021 r. 

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

następujące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Gromadka 2 375,00

Razem 2 375,00

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF078.
Z up. WOJDAS2DY DOLMQ&fe/K|



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.243.2021.MJ

Urząd Gminy 
Jerzmanowa

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.266.2021.MF.2064 ( nr wewnętrzny -  MF078) z dnia 21 lipca 2021 r. 

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

następujące zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Jerzmanowa 504,00

Razem 504,00

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF078.
Z ud . WOJE^JPOT DDL?'OŚLA'



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.243.2021. MJ

Urząd Gminy 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.266.2021.MF.2064 ( nr wewnętrzny -  MF078) z dnia 21 lipca 2021 r. 

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

następujące zmiany: (wzłotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Lubin 10 389,00

Razem 10 389,00

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji

przedmiotowej decyzji należy 

-  MF078.7 i i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.243.202 l.MJ

Urząd Gminy 
Paszowice

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

MF/FS4.4143.3.266.2021 .MF.2064 ( nr wewnętrzny -  MF078) z dnia 21 lipca 2021 r. 

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

następujące zmiany: (wzłotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Paszowice 4 477,00

Razem 4 477,00

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

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie 

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF078.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.243.2021.MJ

Urząd Miasta 
Głogów

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS4.4143.3.266.2021.MF.2064 ( nr wewnętrzny -

MF078) z dnia 21 lipca 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 zmniejszenia

852 85219 2010 UM Głogów 2 148,00

Razem 2 148,00

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej (cz. 83, 

poz. 25) przeznaczonych na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę 

tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów. /
Z up. wn.ipwnny nr.i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.243.2021.MJ

Urząd Miasta 
Kłodzko

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS4.4143.3.266.2021.MF.2064 ( nr wewnętrzny -

MF078) z dnia 21 lipca 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 zmniejszenia

852 85219 2010 UM Kłodzko 279,00

Razem 279,00

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej (cz. 83, 

poz. 25) przeznaczonych na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę 

tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.243.2021.MJ

Urząd Miasta 
Lubin

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS4.4143.3.266.2021.MF.2064 ( nr wewnętrzny -

MF078) z dnia 21 lipca 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 zmniejszenia

852 85219 2010 UM Lubin 10 000,00

Razem 10 000,00

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej (cz. 83, 

poz. 25) przeznaczonych na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę 

tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania

stronie dochodów.

zmian w budżecie na rok 2021 po



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.243.2021.MJ

Urząd Miasta 
Oława

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS4.4143.3.266.2021.MF.2064 ( nr wewnętrzny -

MF078) z dnia 21 lipca 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 zmniejszenia

852 85219 2010 UM Oława 7 259,00

Razem 7 259,00

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej (cz. 83, 

poz. 25) przeznaczonych na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę 

tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Z UD. W

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.243.2021. MJ

Urząd Miasta 
Piława Górna

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS4.4143.3.266.2021.MF.2064 ( nr wewnętrzny -

MF078) z dnia 21 lipca 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 zmniejszenia

852 85219 2010 UM Piława Górna 750,00

Razem 750,00

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej (cz. 83, 

poz. 25) przeznaczonych na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę 

tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów. ^

\A WYDZIAŁU
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.243.202 l.M J

Urząd Miasta 
Szklarska Poręba

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS4.4143.3.266.2021.MF.2064 ( nr wewnętrzny -

MF078) z dnia 21 lipca 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 zmniejszenia

852 85219 2010 UM Szklarska Poręba 5 075,00

Razem 5 075,00

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej (cz. 83, 

poz. 25) przeznaczonych na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę 

tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Z up.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.243.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Bolków

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS4.4143.3.266.2021.MF.2064 ( nr wewnętrzny -

MF078) z dnia 21 lipca 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 zmniejszenia

852 85219 2010 UMiG Bolków 399,00

Razem 399,00

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej (cz. 83, 

poz. 25) przeznaczonych na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę 

tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.243.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Góra

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS4.4143.3.266.2021.MF.2064 ( nr wewnętrzny -

MF078) z dnia 21 lipca 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 zmniejszenia

852 85219 2010 UMiG Góra 233,00

Razem 233,00

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej (cz. 83, 

poz. 25) przeznaczonych na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę 

tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.243.2021. MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS4.4143.3.266.2021.MF.2064 ( nr wewnętrzny -

MF078) z dnia 21 lipca 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 zmniejszenia

852 85219 2010 UMiG Gryfów Śląski 105,00

Razem 105,00

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej (cz. 83, 

poz. 25) przeznaczonych na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę 

tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w

stronie dochodów.

budżecie na rok 2021 po



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.243.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Niemcza

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS4.4143.3.266.2021.MF.2064 ( nr wewnętrzny -

MF078) z dnia 21 lipca 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 zmniejszenia

852 85219 2010 UMiG Niemcza 3 654,00

Razem 3 654,00

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej (cz. 83, 

poz. 25) przeznaczonych na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę 

tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.243.2021. MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Siechnice

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS4.4143.3.266.2021.MF.2064 ( nr wewnętrzny -

MF078) z dnia 21 lipca 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 zmniejszenia

852 85219 2010 UMiG Siechnice 748,00

Razem 748,00

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej (cz. 83, 

poz. 25) przeznaczonych na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę 

tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.
Zup.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.243.202 l.M J

Urząd Miasta i Gminy 
Sobótka

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS4.4143.3.266.2021.MF.2064 ( nr wewnętrzny -

MF078) z dnia 21 lipca 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 zmniejszenia

852 85219 2010 UMiG Sobótka 1 523,00

Razem 1 523,00

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej (cz. 83, 

poz. 25) przeznaczonych na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę 

tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.243.202 l.M J

Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS4.4143.3.266.2021.MF.2064 ( nr wewnętrzny -

MF078) z dnia 21 lipca 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 zmniejszenia

852 85219 2010 UMiG Środa Śląska 2 985,00

Razem 2 985,00

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej (cz. 83, 

poz. 25) przeznaczonych na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę 

tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Z up. V r. IC^OOY POLNOSfcrf&KiSGO

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.243.2021. MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS4.4143.3.266.2021.MF.2064 ( nr wewnętrzny -

MF078) z dnia 21 lipca 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 zmniejszenia

852 85219 2010 UMiG Twardogóra 378,00

Razem 378,00

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej (cz. 83, 

poz. 25) przeznaczonych na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę 

tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.



FB-BP.3111.243.2021. MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Wleń

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS4.4143.3.266.2021.MF.2064 ( nr wewnętrzny -

MF078) z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2021 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85219 2010 UMiG Wleń 1 447,00

Razem 1 447,00

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej (cz. 83, 

poz. 25) przeznaczonych na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę 

tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów. ^  ■ - - a, . 0!,Ir



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.243.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS4.4143.3.266.2021.MF.2064 ( nr wewnętrzny —

MF078) z dnia 21 lipca 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 zmniejszenia

852 85219 2010 UMiG Ząbkowice Śląskie 3 611,00

Razem 3 611,00

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej (cz. 83, 

poz. 25) przeznaczonych na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę 

tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.243.2021. MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Żarów

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS4.4143.3.266.2021.MF.2064 ( nr wewnętrzny -

MF078) z dnia 21 lipca 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 zmniejszenia

852 85219 2010 UMiG Żarów 3 576,00

Razem 3 576,00

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej (cz. 83, 

poz. 25) przeznaczonych na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę 

tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.243.202 l.M J

Urząd Gminy 
Dziadowa Kłoda

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS4.4143.3.266.2021.MF.2064 ( nr wewnętrzny -

MF078) z dnia 21 lipca 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 zmniejszenia

852 85219 2010 UG Dziadowa Kłoda 589,00

Razem 589,00

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej (cz. 83, 

poz. 25) przeznaczonych na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę 

tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.243.202 l.M J

Urząd Gminy 
Gaworzyce

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS4.4143.3.266.2021.MF.2064 ( nr wewnętrzny -

MF078) z dnia 21 lipca 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 zmniejszenia

852 85219 2010 UG Gaworzyce 243,00

Razem 243,00

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej (cz. 83, 

poz. 25) przeznaczonych na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę 

tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Z lin. V

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.243.2021.MJ

Urząd Gminy 
Janowice Wielkie

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS4.4143.3.266.2021.MF.2064 ( nr wewnętrzny -

MF078) z dnia 21 lipca 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 zmniejszenia

852 85219 2010 UG Janowice Wielkie 1 086,00

Razem 1 086,00

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej (cz. 83, 

poz. 25) przeznaczonych na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę 

tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Zun w

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

stronie dochodów.



€wsBp**

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.243.202 l.MJ

Urząd Gminy 
Kłodzko

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS4.4143.3.266.2021.MF.2064 ( nr wewnętrzny -

MF078) z dnia 21 lipca 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 zmniejszenia

852 85219 2010 UG Kłodzko 27 971,00

Razem 27 971,00

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej (cz. 83, 

poz. 25) przeznaczonych na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę 

tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Z up. W

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.243.2021.MJ

Urząd Gminy 
Kondratowice

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS4.4143.3.266.2021.MF.2064 ( nr wewnętrzny -

MF078) z dnia 21 lipca 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 zmniejszenia

852 85219 2010 UG Kondratowice 383,00

Razem 383,00

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej (cz. 83, 

poz. 25) przeznaczonych na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę 

tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.243.202 l.M J

Urząd Gminy 
Krośnice

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS4.4143.3.266.2021.MF.2064 ( nr wewnętrzny -

MF078) z dnia 21 lipca 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 zmniejszenia

852 85219 2010 UG Krośnice 2 000,00

Razem 2 000,00

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej (cz. 83, 

poz. 25) przeznaczonych na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę 

tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Z lip. VY°

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.243.2021.MJ

Urząd Gminy 
Legnickie Pole

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS4.4143.3.266.2021.MF.2064 ( nr wewnętrzny -

MF078) z dnia 21 lipca 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 zmniejszenia

852 85219 2010 UG Legnickie Pole 2 800,00

Razem 2 800,00

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej (cz. 83, 

poz. 25) przeznaczonych na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę 

tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów. ^



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.243.202 l.M J

Urząd Gminy 
Oława

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS4.4143.3.266.2021.MF.2064 ( nr wewnętrzny -

MF078) z dnia 21 lipca 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 zmniejszenia

852 85219 2010 UG Oława 4 591,00

Razem 4 591,00

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej (cz. 83, 

poz. 25) przeznaczonych na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę 

tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.243.202 l.MJ

Urząd Gminy 
Wińsko

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS4.4143.3.266.2021.MF.2064 ( nr wewnętrzny -

MF078) z dnia 21 lipca 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 zmniejszenia

852 85219 2010 UG Wińsko 7 817,00

Razem 7 817,00

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej (cz. 83, 

poz. 25) przeznaczonych na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę 

tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2021 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.


