
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021.MJ

Urząd Miasta 
Bielawa

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z 

dnia 21 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiani, 

że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85216 2030 UM Bielawa 20 000,00
Razem 20 000,00

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

25), przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa 

w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana 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 19 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021.MJ

Urząd Miasta 
Chojnów

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS4.4143.3.489.202l.M F.3263 ( nr wewnętrzny -  MF1I9) z 

dnia 21 września 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 85216 2030 UM Chojnów 5 000,00
Razem 5 000,00

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

25), przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa 

w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana 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 19 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021. MJ

Urząd Miasta 
Kamienna Góra

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z 

dnia 21 września 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 85216 2030 UM Kamienna Góra 15 000,00
Razem 15 000,00

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

25), przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa 

w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana 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 19 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021. MJ

Urząd Miasta 
Nowa Ruda

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z 

dnia 21 września 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 85216 2030 UM Nowa Ruda 28 000,00
Razem 28 000,00

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

25), przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa 

w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana 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 19 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021. MJ

Urząd Miasta 
Oława

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS4.4143.3.489.2021 .MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z 

dnia 21 września 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 85216 2030 UM Oława 25 000,00
Razem 25 000,00

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

25), przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa 

w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana 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.
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Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie

dochodów



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021. MJ

Urząd Miasta 
Piechowice

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z 

dnia 21 września 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 85216 2030 UM Piechowice 11 000,00
Razem 11 000,00

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

25), przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa 

w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana 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 19 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021 .MJ

Urząd Miasta 
Szklarska Poręba

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS4.4143.3.489.2021 .MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z 

dnia 21 września 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 85216 2030 UM Szklarska Poręba 13 000,00
Razem 13 000,00

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

25), przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa 

w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana 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.
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Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po strome

dochodów



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021.MJ

Urząd Miasta 
Świebodzice

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z 

dnia 21 września 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 85216 2030 UM Świebodzice 10 100,00
Razem 10 100,00

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

25), przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa 

w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana 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 19 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021.MJ

Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 (n r wewnętrzny -  M F119) z 

dnia 21 września 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 85216 2030 UM Wałbrzych 134 000,00
Razem 134 000,00

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

25), przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa 

w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana 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.
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Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie

dochodów



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021.MJ

Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS4.4143.3.489.2021 .MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z 

dnia 21 września 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 85216 2030 UM Wrocław 124 287,00
Razem 124 287,00

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

25), przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa 

w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana 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 19 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Bolków

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS4.4143.3.489.2021 .MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z 

dnia 21 września 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 85216 2030 UMiG Bolków 1 000,00
Razem 1 000,00

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

25), przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa 

w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana 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 19 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Góra

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z 

dnia 21 września 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 85216 2030 UMiG Góra 26 000,00
Razem 26 000,00

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

25), przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa 

w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana 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 19 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Jaworzyna Śląska

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z 

dnia 21 września 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 85216 2030 UMiG Jaworzyna Śląska 5 000,00
Razem 5 000,00

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

25), przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa 

w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana 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.

«  'UudiiO

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

dochodów



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Leśna

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -M F 1 19) z 

dnia 21 września 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 85216 2030 UMiG Leśna 15 000,00
Razem 15 000,00

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

25), przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa 

w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana 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 19 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS4.4143.3.489.202l.M F.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z 

dnia 21 września 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 85216 2030 UMiG Lubomierz 5 000,00
Razem 5 000,00

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

25), przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa 

w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana 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.
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Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie

dochodów



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Pieńsk

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny - M F 119) z 

dnia 21 września 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 85216 2030 UMiG Pieńsk 2 000,00
Razem 2 000,00

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

25), przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa 

w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana 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 19 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Radków

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z 

dnia 21 września 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 85216 2030 UMiG Radków 13 842,00
Razem 13 842,00

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

25), przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa 

w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana 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 19 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021. MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Sobótka

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  M F119) z 

dnia 21 września 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 85216 2030 UMiG Sobótka 3 400,00
Razem 3 400,00

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

25), przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa 

w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana 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.
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Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie

dochodów



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Syców

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z 

dnia 21 września 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 85216 2030 UMiG Syców 8 000,00
Razem 8 000,00

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

25), przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa 

w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana 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.
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Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie

dochodów



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Ścinawa

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z 

dnia 21 września 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 85216 2030 UMiG Ścinawa 10 700,00
Razem 10 700,00

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

25), przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa 

w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana 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.
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Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie

dochodów



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.330.202 l.M J

Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny- M FII9) z 

dnia 21 września 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 85216 2030 UMiG Środa Śląska 4 000,00
Razem 4 000,00

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

25), przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa 

w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana 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.

■ tilłdui)

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

dochodów



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z 

dnia 21 września 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 85216 2030 UMiG Świerzawa 10 000,00
Razem 10 000,00

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

25), przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa 

w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana 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 19 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.330.202 l.M J

Urząd Miasta i Gminy 
Wąsosz

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z 

dnia 21 września 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 85216 2030 UMiG Wąsosz 3 464,00
Razem 3 464,00

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

25), przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa 

w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana 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 19 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Wiązów

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z 

dnia 21 września 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 85216 2030 UMiG Wiązów 4 761,00
Razem 4 761,00

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

25), przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa 

w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana 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 19 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS4.4143.3.489.2021 .MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z 

dnia 21 września 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 85216 2030 UMiG Wołów 22 000,00
Razem 22 000,00

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

25), przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa 

w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana 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 19 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021.MJ

Urząd Gminy 
Czarny Bór

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS4.4143.3.489.2021 .MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z 

dnia 21 września 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 85216 2030 UG Czarny Bór 6 000,00
Razem 6 000,00

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

25), przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa 

w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana 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.
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Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie

dochodów



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021. MJ

Urząd Gminy 
Długołęka

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS4.4143.3.489.2021 .MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z 

dnia 21 września 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 85216 2030 UG Długołęka 3 333,00
Razem 3 333,00

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

25), przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa 

w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana 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.
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Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie

dochodów



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021.MJ

Urząd Gminy 
Dobroszyce

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z 

dnia 21 września 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 85216 2030 UG Dobroszyce 8 200,00
Razem 8 200,00

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

25), przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa 

w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana 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 19 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021.MJ

Urząd Gminy 
Domaniów

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny-M F 119) z 

dnia 21 września 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 85216 2030 UG Domaniów 476,00
Razem 476,00

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

25), przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa 

w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana 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 19 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021. MJ

Urząd Gminy 
Jordanów Śląski

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  M F119) z 

dnia 21 września 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 85216 2030 UG Jordanów Śląski ' 1 290,00
Razem 1 290,00

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

25), przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa 

w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana 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 19 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021.MJ

Urząd Gminy 
Kamienna Góra

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z 

dnia 21 września 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 85216 2030 UG Kamienna Góra 3 000,00
Razem 3 000,00

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

25), przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa 

w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana 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 19 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021.MJ

Urząd Gminy 
Kłodzko

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z 

dnia 21 września 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 85216 2030 UG Kłodzko 21 000,00
Razem 21 000,00

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

25), przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa 

w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana 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.
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Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie

dochodów



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021. MJ

Urząd Gminy 
Kondratowice

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS4.4143.3.489.202l.M F.3263 ( nr wewnętrzny-M F 119) z 

dnia 21 września 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 85216 2030 UG Kondratowice 2 325,00
Razem 2 325,00

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

25), przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa 

w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana 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 19 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021.MJ

Urząd Gminy 
Kotla

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS4.4143.3.489.202l.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  M F119) z 

dnia 21 września 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 85216 2030 UG Kotla 4 684,00
Razem 4 684,00

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

25), przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa 

w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana 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 19 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021. MJ

Urząd Gminy 
Legnickie Pole

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z 

dnia 21 września 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 85216 2030 UG Legnickie Pole 3 490,00
Razem 3 490,00

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

25), przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa 

w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana 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.
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Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie

dochodów



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021.MJ

Urząd Gminy 
Stare Bogaczowice

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS4.4143.3.489.2021 .MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z 

dnia 21 września 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 85216 2030 UG Stare Bogaczowice 9 879,00
Razem 9 879,00

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

25), przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa 

w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana 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 19 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021. MJ

Urząd Gminy 
Wądroże Wielkie

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS4.4143.3.489.2021.MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z 

dnia 21 września 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 85216 2030 UG Wądroże Wielkie 14 221,00
Razem 14 221,00

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

25), przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa 

w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana 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 19 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.330.2021.MJ

Urząd Gminy 
Wisznia Mała

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS4.4143.3.489.2021 .MF.3263 ( nr wewnętrzny -  MF119) z 

dnia 21 września 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 85216 2030 UG Wisznia Mała 4 609,00
Razem 4 609,00

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

25), przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa 

w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana 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.
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