
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021. MJ

Urząd Miasta 
Bielawa

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 UM Bielawa 82 834,00

Razem 82 834,00

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.

2 up WOJEWO0YDOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021.MJ

Urząd Miasta 
Boguszów Gorce

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 UM Boguszów Gorce 66 079,00

Razem 66 079,00

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.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021.MJ

Urząd Miasta 
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 UM Bolesławiec 78 055,00

Razem 78 055,00

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.

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.202 l.M J

Urząd Miasta 
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 UM Chojnów 48 949,00

Razem 48 949,00

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 Miasta 
Duszniki Zdrój

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 UM Duszniki Zdrój 34 532,00

Razem 34 532,00

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.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021. MJ

Urząd Miasta 
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 UM Dzierżoniów 73 249,00

Razem 73 249,00

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 Miasta 
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 UM Głogów 98 985,00

Razem 98 985,00

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 Miasta 
Jawor

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 UM Jawor 66 057,00

Razem 66 057,00

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 Miasta 
Jedlina Zdrój

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 UM Jedlina Zdrój 39 432,00

Razem 39 432,00

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 Miasta 
Jelenia 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 UM Jelenia Góra 163 962,00

Razem 163 962,00

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. WOJEWODY



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021. MJ

Urząd Miasta 
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 UM Kamienna Góra 58 093,00

Razem 58 093,00

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.

Z up. WOJE



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.202 l.M J

Urząd Miasta 
Karpacz

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 UM Karpacz 18 081,00

Razem 18 081,00

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.

KIEGO

IAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021.MJ

Urząd Miasta 
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 UM Kłodzko 90 546,00

Razem 90 546,00

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 Miasta 
Kowary

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 UM Kowary 46 001,00

Razem 46 001,00

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 Miasta 
Kudowa Zdrój

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 UM Kudowa Zdrój 46 444,00

Razem 46 444,00

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 Miasta 
Legnica

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 UM Legnica 198 247,00

Razem 198 247,00

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 Miasta 
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 UM Lubań 51 480,00

Razem 51 480,00

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021.MJ

Urząd Miasta 
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 UM Lubin 111 379,00

Razem 111 379,00

Zwiększenia w kwocie 104 807,00 zl 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 .

Zwiększenia w kwocie 6 572,00 zl dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i 
Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.175.2021.IP z dnia 26 listopada 2021 r. z przeznaczeniem 
na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej, polegającego na wypłacie dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na 
pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w MOPS Lubin.

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 DYREKTORA WYDZIAŁ!

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021. MJ

Urząd Miasta 
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 UM Nowa Ruda 68 205,00

Razem 68 205,00

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'



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021.MJ

Urząd Miasta 
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 UM Oleśnica 80 684,00

Razem 80 684,00

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 Miasta 
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 UM Oława 58 071,00

Razem 58 071,00

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.

.ów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021.MJ

Urząd Miasta 
Piechowice

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 UM Piechowice 28 931,00

Razem 28 931,00

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 Miasta 
Pieszyce

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 UM Pieszyce 46 588,00

Razem 46 588,00

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 Miasta 
Piława Górna

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 UM Piława Górna 41 437,00

Razem 41 437,00

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 Miasta 
Polanica Zdrój

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 UM Polanica Zdrój 36 067,00

Razem 36 067,00

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 Miasta 
Szczawno Zdrój

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 UM Szczawno Zdrój 29 219,00

Razem 29 219,00

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.

:a  d y r  k tc  '¡a w y d z ia łu
Finansów i ijuuieiu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021. MJ

Urząd Miasta 
Szklarska Poręba

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 UM Szklarska Poręba 27 572,00

Razem 27 572,00

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 Miasta 
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 UM Świdnica 111 215,00

Razem 111 215,00

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 Miasta 
Świebodzice

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 UM Świebodzice 67 390,00

Razem 67 390,00

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 Miasta 
Świeradów Zdrój

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 UM Świeradów Zdrój 29 482,00

Razem 29 482,00

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.

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 3 0 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021. MJ

Urząd Miasta 
Wałbrzych

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 UM Wałbrzych 274 861,00

Razem 274 861,00

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 Miasta 
Wojcieszów

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 UM Wojcieszów 42 049,00

Razem 42 049,00

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 Miasta 
Wrocław

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 UM Wrocław 554 442,00

Razem 554 442,00

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 Miasta 
Zawidów

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 UM Zawidów 33 020,00

Razem 33 020,00

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 Miasta 
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 UM Zgorzelec 62 425,00

Razem 62 425,00

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 Miasta 
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 UM Złotoryja 55 232,00

Razem 55 232,00

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 DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów I Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021. MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

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 Bardo 37 084,00

Razem 37 084,00

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. WOJEWODY

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów I Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Bierutów

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 Bierutów 39 601,00

Razem 39 601,00

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 lip. W O JG W O ^^SO LN ^kĄ ^K IEG 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 Miasta i Gminy 
Bogatynia

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 Bogatynia 49 403,00

Razem 49 403,00

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 W ^L N ^J ^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 Miasta i Gminy 
Bolków

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 Bolków 51 513,00

Razem 51 513,00

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 OJEW ODpiX5LNC^Ą8^iEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁ(.

Finansów I Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

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 Brzeg Dolny 37 213,00

Razem 37 213,00

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 DYREKTORA WYOZIAŁl

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

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 Bystrzyca Kłodzka 75 772,00

Razem 75 772,00

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. W OJEWOWJBÓLNO^k^KiEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021. MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

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 Chocianów 44 713,00

Razem 44 713,00

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 DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Głuszyca

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 Głuszyca 45 827,00

Razem 45 827,00

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.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁ!

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
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 UMiG Góra 71 058,00

Razem 71 058,00

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 DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

WOJEWODY



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów 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 UMiG Gryfów Śląski 49 498,00

Razem 49 498,00

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^DÓLęśt^SW EGO

Edyta Sapała 
ZASTĘPCY; DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Jaworzyna Śląska

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 Jaworzyna Śląska 43 689,00

Razem 43 689,00

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. W O JEW ^gf DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DY|śL:KTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Jelcz-Laskowice

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 Jelcz-Laskowice 41 418,00

Razem 41 418,00

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[^6ijJOSLĄ8łęiEGO

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DY AKTORA WYDZIAŁU 

Finsnsów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie

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 Kąty Wrocławskie 28 266,00

Razem 28 266,00

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.

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁl



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Lądek Zdrój

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 Lądek Zdrój 42 653,00

Razem 42 653,00

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 ^ ł J O L N ^ W ^ I E G t

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA U i  kLKTORAT WYDI!.',,. 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021. MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Leśna

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 Leśna 46 585,00

Razem 46 585,00

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. WOJEWODY

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁl.
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.202 l.M J

Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka

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 Lubawka 47 109,00

Razem 47 109,00

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 DYRLKlÓRA WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu

^JEW OT^OL^O^SklEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

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 Lubomierz 41 278,00

Razem 41 278,00

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.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.202 l.M J

Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek 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 UMiG Lwówek Śląski 49 208,00

Razem 49 208,00

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 C ^ l^ L ^ ^ K IE G O

Edyta Śapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.202 l.M J

Urząd Miasta i Gminy 
Mieroszów

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 Mieroszów 37 779,00

Razem 37 779,00

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 ^ J E W O D ^ f6 t^ $ ł^ 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 Miasta i Gminy 
Międzybórz

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 Międzybórz 36 048,00

Razem 36 048,00

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

WOJEWO^DOLNPŚiĄSKIEGO 

Edyta Sapała



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Międzylesie

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 Międzylesie 44 733,00

Razem 44 733,00

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 O D ^O O L^ŚtT^K IEG O

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Milicz

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 Milicz 52 464,00

Razem 52 464,00

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.3111.474.202 l.M J

Urząd Miasta i Gminy 
Mirsk

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 Mirsk 50 079,00

Razem 50 079,00

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 v o ^ d o j ^ C 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 Miasta i Gminy 
Niemcza

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 Niemcza 39 146,00

Razem 39 146,00

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

WOJEWO^lSoLNpŚt^SKIEGO

Edyta Sapała



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Nowogrodziec

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 Nowogrodziec 51 863,00

Razem 51 863,00

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 OJEV^fC^^DOLN^$t^SKÍEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Oborniki Śląskie

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 Oborniki Śląskie 47 439,00

Razem 47 439,00

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 O Dy^O Lf^b^KIEG O

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021. MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Olszyna

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 Olszyna 41 561,00

Razem 41 561,00

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 DYRLKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Pieńsk

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 Pieńsk 50 971,00

Razem 50 971,00

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 DYl ŚEKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Polkowice

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 Polkowice 60 993,00

Razem 60 993,00

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 DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.202 l.M J

Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

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 Prochowice 36 747,00

Razem 36 747,00

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 WYDZIAtl

WQJEVV0pyi5OLN0$ŁAŚKIEG0

Edyta Sapała



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Prusice

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 Prusice 52 000,00

Razem 52 000,00

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. WOJEW

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Duuiciu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Przemków

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 Przemków 40 191,00

Razem 40 191,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 

ZP-ZS.3111.171.202l.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 ^D ^O Ś L Ą S K E 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 Miasta i Gminy 
Radków

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 Radków 47 297,00

Razem 47 297,00

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 O J^D^pŚC ĄSKIEG O

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA. WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Siechnice

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 Siechnice 32 321,00

Razem 32 321,00

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 ^ d o l^ ^ k ie g o

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁ.b 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Sobótka

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 Sobótka 46 078,00

Razem 46 078,00

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 j ^ o l ^ ^ s k i e 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 Miasta i Gminy 
Stronie Śląskie

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 Stronie Śląskie 31 168,00

Razem 31 168,00

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

WOJEWO^DOŁNpŚC^SKIEGO 

Edyta Sapała



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021. MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Strzegom

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 Strzegom 58 384,00

Razem 58 384,00

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. VVOJEWOD^6 LN9 Śt^SKIEGO

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 Miasta i Gminy 
Strzelin

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 Strzelin 53 894,00

Razem 53 894,00

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^I^ ^ ^ ^ 6 6 0

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021. MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Syców

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 Syców 39 584,00

Razem 39 584,00

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.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021. MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

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 Szczytna 39 951,00

Razem 39 951,00

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 WYDZIAŁL-
Finansów i Budżetu

WOJEWO^OL^t^SKIEGO

Edyta Sapała



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Ścinawa

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 Ścinawa 51 682,00

Razem 51 682,00

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^^OL^pŚCĄSKIEGO

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

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 Środa Śląska 45 297,00

Razem 45 297,00

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 O ^fDO ^śCĄSK IEG O

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021. MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa

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 Świerzawa 47 130,00

Razem 47 130,00

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

WOJEWO^<1i^0SLĄSKIEGO 

Edyta Sapała



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.202 l.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

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 Trzebnica 42 749,00

Razem 42 749,00

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

WOJEWO^OL^ASKIEGO 

Edyta Sapała



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

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 Twardogóra 28 801,00

Razem 28 801,00

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.3111.474.202 l.M J

Urząd Miasta i Gminy 
Wąsosz

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 Wąsosz 36 790,00

Razem 36 790,00

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 ^ ^ C ^ N p ^ Ś 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 Miasta i Gminy 
Węgliniec

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 Węgliniec 35 286,00

Razem 35 286,00

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 Miasta i Gminy 
Wiązów

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 Wiązów 41 935,00

Razem 41 935,00

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

WOJEWOp^lA^^CASKIEGO 

Edyta Sapała



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Wleń

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 Wleń 38 964,00

Razem 38 964,00

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^rt)O^Ś1^SKIEGO

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYRŁ-KTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

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 Wołów 64 881,00

Razem 64 881,00

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 OD>Hi6lNO$b^KIEGO

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 Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

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 Ząbkowice Śląskie 53 150,00

Razem 53 150,00

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.

Z up. W O JE V V p0^D O l^^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 Miasta i Gminy 
Ziębice

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 Ziębice 49 386,00

Razem 49 386,00

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 p B I^ L ^ ty is K IE G O

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYtviKTÓRA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżstu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Złoty Stok

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 Złoty Stok 44 977,00

Razem 44 977,00

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 ^ B fD ^ ^ ^ ^ K IE G O

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DY,. .KTÓRA WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.202 l.M J

Urząd Miasta i Gminy 
Żarów

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 Żarów 38 250,00

Razem 38 250,00

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 ^ ^ L A S K1EGO

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.474.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

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 Żmigród 49 968,00

Razem 49 968,00

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 p y ^ o ^ 5 la s k ie g o

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu


