
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021. MJ

Urząd Gminy 
Bolesławiec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Bolesławiec 32 691,00

Razem 32 691,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.

Edyta Sopała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021.MJ

Urząd Gminy 
Borów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Borów 30 662,00

Razem 30 662,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.
wojewo^ ln^ skiego

Edyta Sapała
rĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
^ Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021.MJ

Urząd Gminy 
Chojnów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Chojnów 49 562,00

Razem 49 562,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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 V ^fD O i*e ^L Ą S K IE G O

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.202 l.M J

Urząd Gminy 
Ciepłowody

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Ciepłowody 30 274,00

Razem 30 274,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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 J E V W ^ D ^ ^ L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021. MJ

Urząd Gminy 
Cieszków

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Cieszków 41 328,00

Razem 41 328,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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 tW D O LN pŚ C Ą S K IE G O

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYkEKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.202 l.MJ

Urząd Gminy 
Czarny Bór

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Czarny Bór 31 111,00

Razem 31 111,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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 0 J E W 0 ^ l5 0 L N 9 ^ $ K IE G 0

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021. MJ

Urząd Gminy 
Czernica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Czernica 32 474,00

Razem 32 474,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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 JEVVO D ^t56LN O M ^EG O

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAt.l

Finansów i Budżelu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021.MJ

Urząd Gminy 
Długołęka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Długołęka 41 624,00

Razem 41 624,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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>M^NO$k^§WEGO

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021. MJ

Urząd Gminy 
Dobromierz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Dobromierz 36 932,00

Razem 36 932,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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 J E W O ^O m p Ś C ^K IE G O

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.202 l.M J

Urząd Gminy 
Dobroszyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Dobroszyce 35 915,00

Razem 35 915,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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 OJEW OD^EJÓU^t^SKIEGO

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYiltZKTÓRA WYDZIAM 

Finansów i Dudżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021.MJ

Urząd Gminy 
Domaniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Domaniów 31 945,00

Razem 31 945,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

WOJEWODY D O L IŃ S K IE G O



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021.MJ

Urząd Gminy 
Dziadowa Kłoda

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Dziadowa Kłoda 36 654,00

Razem 36 654,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021. MJ

Urząd Gminy 
Dzierżoniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Dzierżoniów 37 741,00

Razem 37 741,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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 jevvo d^ 6 l^ w # < ie g o

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021.MJ

Urząd Gminy 
Gaworzyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Gaworzyce 37 166,00

Razem 37 166,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu

WOJEWOpyiiO^pŚt^SKIEGO

Edyta Sapała



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021.MJ

Urząd Gminy 
Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Głogów 27 770,00

Razem 27 770,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYKilłCfORA WYDZIAi

Finansów i Budżelu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021.MJ

Urząd Gminy 
Grębocice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Grębocice 17 776,00

Razem 17 776,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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 O ^ C O ^ śt^ SK IEG C

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYKliKTÓRA WYDZIAŁl



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021.MJ

Urząd Gminy 
Gromadka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Gromadka 25 691,00

Razem 25 691,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.3111.474.202 l.M J

Urząd Gminy 
Janowice Wielkie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Janowice Wielkie 41 819,00

Razem 41 819,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.3111.474.2021.MJ

Urząd Gminy 
Jemielno

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Jemielno 40 562,00

Razem 40 562,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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 J E W O p ^ O ^ ^ t^ S K IE G O

Edyta Sapała
\ D /t \^KTORA

Finansów i Budżetu
ZASTĘPCA L/1, ■ - t\K  WYDZIAtl.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021.MJ

Urząd Gminy 
Jerzmanowa

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Jerzmanowa 23 453,00

Razem 23 453,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.

Edyta S

Finansów i Liuo^fc^1



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.202 l.M J

Urząd Gminy 
Jeżów Sudecki

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Jeżów Sudecki 35 815,00

Razem 35 815,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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 J E W O ^ ^ O L ^ ^ S K IE G O

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.202 l.MJ

Urząd Gminy 
Jordanów Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Jordanów Śląski 30 141,00

Razem 30 141,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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 J E W O ^ ró O L N j^ l^ S K E G O

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁ1 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Kamieniec Ząbkowicki

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UMiG Kamieniec Ząbkowicki 36 937,00

Razem 36 937,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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 OJEW O DYTO LNO Śt^SKIEG O

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA D Y kl;KTÓRA WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021. MJ

Urząd Gminy 
Kamienna Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Kamienna Góra 43 658,00

Razem 43 658,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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 J E W O ^ liO ^ P ^ S K ,EGO

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYKUKTORĄ WYDZIAŁU 

Finansów i Butketu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021. MJ

Urząd Gminy 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Kłodzko 59 772,00

Razem 59 772,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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. V V 0 J E W 0 ^ 6 6 l^ ś t^ S K IE G 0

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYt 3<TORA WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021.MJ

Urząd Gminy 
Kobierzyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Kobierzyce 33 008,00

Razem 33 008,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.3111.474.2021. MJ

Urząd Gminy 
Kondratowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Kondratowice 34 862,00

Razem 34 862,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.3111.474.2021. MJ

Urząd Gminy 
Kostomłoty

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Kostomłoty 34 689,00

Razem 34 689,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA LiYi i-.iKTC <A WYDZIAŁU 

l-inansów i Buui.stu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.202 l.M J

Urząd Gminy 
Kotla

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Kotla 35 152,00

Razem 35 152,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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. WOJEWO

Edyta S opał a 
ZASTĘPCA l*' . ,: . k  ,<A WYDZIAŁU

i*iłKVi’<SOW I L-iliuk-CiU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021.MJ

Urząd Gminy 
Krośnice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Krośnice 35 472,00

Razem 35 472,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.3111.474.2021. MJ

Urząd Gminy 
Krotoszyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Krotoszyce 33 911,00

Razem 33 911,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.3111.474.202 l.M J

Urząd Gminy 
Kunice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Kunice 23 036,00

Razem 23 036,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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. v v o j e w o ^ o l n ^ s k i e g o

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYUEKTORA WYDZIAł.l' 

Finansów i CudżGtu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021. MJ

Urząd Gminy 
Legnickie Pole

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Legnickie Pole 20 375,00

Razem 20 375,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAt!.

WOJEVV^^TOL^Ś^KIEGO 

Edyta Sapała



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021.MJ

Urząd Gminy 
Lewin Kłodzki

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Lewin Kłodzki 38 674,00

Razem 38 674,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁ1-

WOJ E W O p ^ O L ^ śt^ S  KI EGO 

Edyta Sapała



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021.MJ

Urząd Gminy 
Lubań

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Lubań 33 494,00

Razem 33 494,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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 CW f>O LNO^§KIEG O

Edyta Śapała 
TĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.202 l.M J

Urząd Gminy 
Lubin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Lubin 38 069,00

Razem 38 069,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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 j e w o p ^ d o ^ ś ^ k T e g o

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYiOCiORA WYDZIAŁU

Finansów i Duu^ctu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021.MJ

Urząd Gminy 
Łagiewniki

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Łagiewniki 39 304,00

Razem 39 304,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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 J E V \^ fD O L N ^ t ? \8 K IE G O

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYiv_KTO;<A WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021.MJ

Urząd Gminy 
Malczyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Malczyce 37 410,00

Razem 37 410,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.3111.474.2021.MJ

Urząd Gminy 
Marcinowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Marcinowice 33 646,00

Razem 33 646,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYRi-KTORA WYDZIAŁU

WOJEWOB? D0LNP8CASKIEG0



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021.MJ

Urząd Gminy 
Marciszów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Marciszów 38 394,00

Razem 38 394,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.3111.474.202 l.M J

Urząd Gminy 
Męcinka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Męcinka 31 329,00

Razem 31 329,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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 \A /O D ^6 m 9 ik7 ^IE G O

Edyta Sapała
ZASTĘPCA D Y i. :KTORA WYDZIAŁU

Finansów i Guciieiu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021.MJ

Urząd Gminy 
Mietków

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Mietków 27 813,00

Razem 27 813,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYk  ¡KTÓRA WYDZIAŁ;

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021.MJ

Urząd Gminy 
Miękinia

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Miękinia 23 370,00

Razem 23 370,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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 DYi, -.KTÓRA WYDZIAŁU

WQJEV.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.202 l.M J

Urząd Gminy 
Miłkowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Miłkowice 41 366,00

Razem 41 366,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.3111.474.2021.MJ

Urząd Gminy 
Mściwojów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Mściwojów 34 697,00

Razem 34 697,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.3111.474.202 l.M J

Urząd Gminy 
Mysłakowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Mysłakowice 42 908,00

Razem 42 908,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.3111.474.202 l.M J

Urząd Gminy 
Niechlów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Niechlów 40 245,00

Razem 40 245,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.3111.474.2021.MJ

Urząd Gminy 
Nowa Ruda

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Nowa Ruda 53 647,00

Razem 53 647,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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. WOJEWQlXDOW0ŚLASKIEGO 
C f

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021. MJ

Urząd Gminy 
Oleśnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Oleśnica 39 702,00

Razem 39 702,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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

SKIEGO

_  . ' T '
Edyta Sapała



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.202 l.M J

Urząd Gminy 
Oława

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Oława 33 959,00

Razem 33 959,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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 EW

E
ZASTĘPCA DYUćKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021.MJ

Urząd Gminy 
Osiecznica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Osiecznica 31 513,00

Razem 31 513,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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 J E W O D ^ m O ^ K IE G O

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA D Y i. liCTO iA  WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021.MJ

Urząd Gminy 
Paszowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Paszowice 33 143,00

Razem 33 143,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.3111.474.2021.MJ

Urząd Gminy 
Pęcław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Pęcław 39 194,00

Razem 39 194,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.3111.474.202 l.MJ

Urząd Gminy 
Pielgrzymka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Pielgrzymka 43 583,00

Razem 43 583,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.3111.474.2021.MJ

Urząd Gminy 
Platerówka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Platerówka 28 624,00

Razem 28 624,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w  układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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. WOJE'

Edyta Sapała
ZASTĘPCA -  ..m  >;A WYDZIAŁU

F in a łó w  i u iiu lw iU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.202 l.M J

Urząd Gminy 
Podgórzyn

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Podgórzyn 42 093,00

Razem 42 093,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.3111.474.2021. MJ

Urząd Gminy 
Przeworno

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Przeworno 40 508,00

Razem 40 508,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.3111.474.2021.MJ

Urząd Gminy 
Radwanice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Radwanice 19 813,00

Razem 19 813,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.3111.474.2021. MJ

Urząd Gminy 
Rudna

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Rudna 24 217,00

Razem 24 217,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.3111.474.202 l.M J

Urząd Gminy 
Ruja

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Ruja 36 761,00

Razem 36 761,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.3111.474.2021. MJ

Urząd Gminy 
Siekierczyn

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Siekierczyn 36 466,00

Razem 36 466,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.3111.474.2021. MJ

Urząd Gminy 
Stara Kamienica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Stara Kamienica 31 650,00

Razem 31 650,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.3111.474.2021. MJ

Urząd Gminy 
Stare Bogaczowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Stare Bogaczowice 38 754,00

Razem 38 754,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.3111.474.202 l.M J

Urząd Gminy 
Stoszowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Stoszowice 39 115,00

Razem 39 115,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.3111.474.2021.MJ

Urząd Gminy 
Sulików

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Sulików 34 341,00

Razem 34 341,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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. WOJE'/.'?
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021. MJ

Urząd Gminy 
Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Świdnica 44 594,00

Razem 44 594,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021.MJ

Urząd Gminy 
Udanin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Udanin 41 150,00

Razem 41 150,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.3111.474.2021. MJ

Urząd Gminy 
Walim

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Walim 38 450,00

Razem 38 450,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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 DOLN°



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021. MJ

Urząd Gminy 
Warta Bolesławiecka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Warta Bolesławiecka 37 925,00

Razem 37 925,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.3111.474.202 l.M J

Urząd Gminy 
Wądroże Wielkie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Wądroże Wielkie 33 730,00

Razem 33 730,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.3111.474.2021. MJ

Urząd Gminy 
Wińsko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Wińsko 52 366,00

Razem 52 366,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.3111.474.202 l.MJ

Urząd Gminy 
Wisznia Mała

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Wisznia Mała 36 839,00

Razem 36 839,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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:



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021. MJ

Urząd Gminy 
Zagrodno

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Zagrodno 35 763,00

Razem 35 763,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.

.¿•„V i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021.MJ

Urząd Gminy 
Zawonia

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Zawonia 31 522,00

Razem 31 522,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.3111.474.2021.MJ

Urząd Gminy 
Zgorzelec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Zgorzelec 33 034,00

Razem 33 034,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.3111.474.202 l.M J

Urząd Gminy 
Złotoryja

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Złotoryja 52 395,00

Razem 52 395,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.3111.474.202 l.M J

Urząd Gminy 
Żórawina

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Żórawina 23 982,00

Razem 23 982,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.3111.474.2021. MJ

Urząd Gminy 
Żukowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 360/2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85219 2030 UG Żukowice 35 922,00

Razem 35 922,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.2021.IP z dnia 25 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 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.


