
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.71.2021.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

Urząd Miasta 
Jawor

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.2021.MF.506 

( nr wewnętrzny MF017) 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 85228 2030 UM Jawor

26 200,00
w tym:
usługi opiekuńcze

26 200,00

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych gminy,

tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 

zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - 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

Edyta Sapała
ZASTĘPCA  DYREKTORA WYDZIAŁ',

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.71.2021.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

Urząd Miasta 
Jedlina Zdrój

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.2021.MF.506 

( nr wewnętrzny MF017) 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 85228 2030 UM Jedlina Zdrój

4 388,00
w tym:
usługi opiekuńcze

4 388,00

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych gminy,

tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 

zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - 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.

ZASTĘPCA  DYREKTORA WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu

WOJEWODy^OOLMOStĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.71.202 l.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

Urząd Miasta 
Kowary

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.2021.MF.506 

( nr wewnętrzny MF017) 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 85228 2030 UM Kowary

4 564,00
w tym:
usługi opiekuńcze

4 564,00

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych gminy,

tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 

zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - 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. WOJEWOD>KlOLNO$k^KIEGr

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIA-

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.71.2021.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

Urząd Miasta 
Oleśnica

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.2021.MF.506 

( nr wewnętrzny MF017) 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 85228 2030 UM Oleśnica

151 487,00
w tym:
usługi opiekuńcze

151 487,00

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych gminy,

tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 

zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - 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

EGO

Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁi

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.71.2021.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

Urząd Miasta 
Świebodzice

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.2021.MF.506 

( nr wewnętrzny MF017) 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 85228 2030 UM Świebodzice

3 005,20
w tym:
usługi opiekuńcze

3 005,20

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych gminy,

tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 

zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - 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 ud WOJEWODYT)OLNO$kA5KIEGO

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA  DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.71.2021.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.2021.MF.506 

( nr wewnętrzny MF017) 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 85228 2030 UMiG Bogatynia

12 515,00
w tym:
usługi opiekuńcze

12 515,00

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych gminy,

tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 

zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - 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. VV0JEW 0D>^f'lO$b^KIEGO

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA  DYREKTORA WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.71.2021.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.2021.MF.506 

( nr wewnętrzny MF017) 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 85228 2030 UMiG Chocianów

9 921,60
w tym:
usługi opiekuńcze

9 921,60

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych gminy,

tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 

zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - 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

Z up. WOJ

ZASTĘPCA  DYREKTORA WYDZIAŁ»
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 3 0 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.71.2021. MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Jelcz-Laskowice

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.2021.MF.506 

( nr wewnętrzny MF017) 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 85228 2030 UMiG Jelcz- 
Laskowice

11 990,00
w tym:
usługi opiekuńcze

11 990,00

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych gminy,

tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 

zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - 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. WOJEWOB^OLNO&fc^SKIEGG

Edyta Sapała
ZASTĘPCA  DYREKTORA W YDZIAU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.71.2021 .MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.2021.MF.506 

( nr wewnętrzny MF017) 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 85228 2030 UMiG Lubomierz

9 000,00
w tym:
usługi opiekuńcze

9 000,00

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych gminy,

tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 

zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - 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. WOJEWOD>0OLNO6L/1$Kl eg o

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.71.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.2021.MF.506 

( nr wewnętrzny MF017) 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 85228 2030 UMiG Lwówek 
Śląski

12 243,00
w tym:
usługi opiekuńcze

12 243,00

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych gminy,

tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 

zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - 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. W O JE W Q 0 < D O L N ^A S K !E G O

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA  DYREKTORA W YDZIAŁt 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.71.2021.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Nowogrodziec

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.2021.MF.506 

( nr wewnętrzny MF017) 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 85228 2030 UMiG
Nowogrodziec

6 585,00
w tym:
usługi opiekuńcze

6 585,00

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych gminy,

tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 

zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - 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. WOJEWOffi^DOLNO^t^pKIEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA  DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.71.2021.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Oborniki Śląskie

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.2021.MF.506 

( nr wewnętrzny MF017) 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 85228 2030 UMiG Oborniki 
Śląskie

2 952,00
w tym:
usługi opiekuńcze

2 952,00

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych gminy,

tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 

zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - 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. WO

ZASTĘPCA  DYREKTORA WYDZIAr
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.71.2021.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Polkowice

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.2021.MF.506 

( nr wewnętrzny MF0I7) 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 85228 2030 UMiG Polkowice

2 400,00
w tym:
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

2 400 ,00

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych gminy,

tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 

zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - 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

Sapała 
/REKTORA WYDZIAŁUZASTĘPCA I

Finansów i Buożetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.71.2021. MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Prusice

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.2021.MF.506 

( nr wewnętrzny MF017) 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 85228 2030 UMiG Prusice

700,00
w tym:
usługi opiekuńcze

700,00

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych gminy,

tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 

zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - 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. WOJEW0t5Y )OL{>l0Sij\SKIEGO

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA  DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Bucteetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.71.2021. MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.2021.MF.506 

( nr wewnętrzny MF017) 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 85228 2030 UMiG Strzelin

15 774,00
w tym:
usługi opiekuńcze

15 774,00

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych gminy,

tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 

zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - 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

ZASTĘPCA  DYREKTORA WYDZ! A !'
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.71.2021.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.2021.MF.506 

( nr wewnętrzny MF017) 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 85228 2030 UMiG Wołów

15 894,16
w tym:
usługi opiekuńcze

15 894,16

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych gminy,

tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 

zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - 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. W O JEW p0^O LNp^SKIEGO

Edyta Sapała 
7A9TEPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.71.2021.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

Urząd Gminy 
Długołęka

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.2021.MF.506 

( nr wewnętrzny MF017) 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 85228 2030 UG Długołęka

2 061,00
w tym:
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

2 061 ,00

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych gminy,

tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 

zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - 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

ZASTĘPCA  DYREKTORA WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu

Z up. WOJ



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.71.2021.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

Urząd Gminy 
Dobroszyce

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.2021.MF.506 

( nr wewnętrzny MF017) w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021 zawiadamiam, 

że zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85228 2030 UG Dobroszyce

3 964,55
w tym:
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

3 964,55

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych gminy,

tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 

zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - 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 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.71.2021. MJ

Urząd Gminy 
Dzierżoniów

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.202l.M F.506 

( nr wewnętrzny MF017) 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 85228 2030 UG Dzierżoniów

8 460,00
w tym:
usługi opiekuńcze

8 460,00

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych gminy,

tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 

zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - 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. WCX 

ZASTĘPC
Finansów i Budżetu

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.71.202 l.MJ

Urząd Gminy 
Gaworzyce

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.2021.MF.506 

( nr wewnętrzny MF017) 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 85228 2030 UG Gaworzyce

1 182,40
w tym:
usługi opiekuńcze

1 182,40

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych gminy,

tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 

zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - 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.

GO

'• i l
Finansów i Budżetu

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

stronie dochodów.
Z up. WOJi



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.71.2021.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

Urząd Gminy 
Lewin Kłodzki

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.2021.MF.506 

( nr wewnętrzny MF017) 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 85228 2030 UG Lewin Kłodzki

1 029,00
w tym:
usługi opiekuńcze

1 029,00

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych gminy,

tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 

zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - 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 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.71.2021.MJ

Urząd Gminy 
Lubin

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.2021.MF.506 

( nr wewnętrzny MF017) 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 85228 2030 UG Lubin

10 836,00
w tym:
usługi opiekuńcze

10 836,00

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych gminy,

tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 

zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - 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. WOJEWptfY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA  DYREKTORA W YDZIAŁl

Finansów i Budżeiu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.71.2021. MJ

Urząd Gminy 
Miłkowice

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.202l.M F.506 

( nr wewnętrzny MF017) 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 85228 2030 UG Miłkowice

4 177,00
w tym:
usługi opiekuńcze

4 177,00

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych gminy,

tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 

zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - 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.

ZASTĘPCA  DY,; KTÓRA WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.71.2021.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

Urząd Gminy 
Radwanice

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 marca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.40.2021.MF.506 

( nr wewnętrzny MF017) 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 85228 2030 UG Radwanice

9 828,00
w tym:
usługi opiekuńcze

9 828,00

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej 

(część 83, poz.25), przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych gminy,

tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 

zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - 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. WOJ EWO

JLvi-£
ZASTĘPCA D\

Finansów i Bucizetu


