
FB-BP.3111.308.2016.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 października 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Jawor

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 124/2016 z dnia 

20 października 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2016 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym
(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85205 2110 powiat jaworski 1 060
razem 1 060

Zmiany planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.75.2016 z dnia 10 października 2016 r.

Zwiększenie dotacji przeznaczone jest na prowadzenie zajęć indywidualnych 

w ramach programów korekcyjno -  edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 -  Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2 -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.5. -  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2016 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWOD^eL^DŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.308.2016.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 października 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Oława

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 124/2016 z dnia 

20 października 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2016 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym
(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85205 2110 powiat oławski 510
razem 510

Zmiany planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.75.2016 z dnia 10 października 2016 r.

Zwiększenie dotacji przeznaczone jest na prowadzenie zajęć indywidualnych 

w ramach programów korekcyjno -  edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 -  Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2 -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.5. -  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2016 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWOpy^PLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.308.2016. AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 października 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 124/2016 z dnia 

20 października 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2016 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym
(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85205 2110 powiat średzki 1 690
razem 1 690

Zmiany planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.75.2016 z dnia 10 października 2016 r.

Zwiększenie dotacji przeznaczone jest na prowadzenie zajęć grupowych 

w ramach programów korekcyjno -  edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 -  Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2 -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.5. -  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2016 

po stronie dochodów.

Z up. W O JEW ^D ^N O Śb Ą SK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.308.2016. AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 października 2016 r.

Urząd Miasta 
Wałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 124/2016 z dnia 

20 października 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2016 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym
(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85205 2110 m.n.p.p. Wałbrzych 1 690
razem 1 690

Zmiany planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.75.2016 z dnia 10 października 2016 r.

Zwiększenie dotacji przeznaczone jest na prowadzenie zajęć grupowych 

w ramach programów korekcyjno -  edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 -  Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2 -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.5. -  Przeciwdziałanie przemocy w rodzime.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2016 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWO^D^WOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.308.2016.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 października 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Wołów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 124/2016 z dnia 

20 października 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2016 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym
(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85205 2110 powiat wołowski 4 950
razem 4 950

Zmiany planu dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.75.2016 z dnia 10 października 2016 r.

Zmniejszenia kwoty dotacji dokonuje się w oparciu o wniosek Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Wołowie nr PCPR.8135.09.2016 z dnia 29 września 2016 r. Zmiana 

spowodowana jest brakiem drugiej osoby do prowadzenia programu korekcyjno -  

edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 -  Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2 -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.5. -  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2016 

po stronie dochodów.

2 up. WOJEWOpyo^LWOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu


