
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 października 2016 r.

FB-BP.3111.337.2016.KR

Urząd Miejski 
Kowary

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 128/2016 z dnia 

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

Zwiększenia kwoty dotacji dla gminy dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału 

Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.85.2016.KB z dnia 20 października 2016 r., 

sporządzonym w oparciu o złożone przez ośrodki pomocy społecznej wnioski 

o organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla nowych środowisk.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje 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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85228 2010 UM Kowary 17 000



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 października 2016 r.

FB-BP.3111.337.2016.KR

Urząd Miejski 
Szklarska Poręba

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 128/2016 z dnia 

28 października 2016r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2016 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85228 2010 UM Szklarska Poręba 9 600

Zwiększenia kwoty dotacji dla gminy dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału 

Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.85.2016.KB z dnia 20 października 2016 r., 

sporządzonym w oparciu o złożone przez ośrodki pomocy społecznej wnioski 

o organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla nowych środowisk.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje 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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

bmwCelina Marzena Dziedziak 
RADCA GENERALNY



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 października 2016 r.

FB-BP.3111.337.2016.KR

Urząd Miejski 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 128/2016 z dnia 

28 października 2016r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2016 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85228 2010 UM Wrocław 1 479

Zwiększenia kwoty dotacji dla gminy dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału 

Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.85.2016.KB z dnia 20 października 2016 r., 

sporządzonym w oparciu o złożone przez ośrodki pomocy społecznej wnioski 

o organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla nowych środowisk.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje 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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

Zup.  WOJEWODY DpĆNCjjŚLĄSKIEGO

£>'/('ŁJ
Celina Martena Dziedziak

RADCA GENERALNY



N3

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 października 2016 r.

FB-BP.3111.337.2016.KR

Urząd Miasta i Gminy 
Leśna

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 128/2016 z dnia 

28 października 2016r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2016 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85228 2010 UMiG Leśna 5 600

Zwiększenia kwoty dotacji dla gminy dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału 

Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.85.2016.KB z dnia 20 października 2016 r., 

sporządzonym w oparciu o złożone przez ośrodki pomocy społecznej wnioski 

o organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla nowych środowisk.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje 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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 października 2016 r.

FB-BP.3111.337.2016.KR

Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 128/2016 z dnia 

28 października 2016r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2016 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85228 2010 UMiG Strzelin 1 019

Zwiększenia kwoty dotacji dla gminy dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału 

Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.85.2016.KB z dnia 20 października 2016 r., 

sporządzonym w oparciu o złożone przez ośrodki pomocy społecznej wnioski 

o organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla nowych środowisk.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje 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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGOMiM J
Celina Marzena Dziedziak 

RADCA GEh ERALNY



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 października 2016 r.

FB-BP.3111.337.2016.KR

Urząd Gminy 
Ciepłowody

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 128/2016 z dnia 

28 października 2016r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2016 następujące zmiany:
(w złotych)

Zwiększenia kwoty dotacji dla gminy dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału 

Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.85.2016.KB z dnia 20 października 2016 r., 

sporządzonym w oparciu o złożone przez ośrodki pomocy społecznej wnioski 

o organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla nowych środowisk.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje 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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85228 2010 UG Ciepłowody 1 100

Celina Marzem i Dziedziak 
RADCA GEN ERALNY



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 października 2016 r.

FB-BP.3111.337.2016.KR

Urząd Gminy 
Zgorzelec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 128/2016 z dnia 

28 października 2016r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2016 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85228 2010 UG Zgorzelec 3 936

Zwiększenia kwoty dotacji dla gminy dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału 

Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.85.2016.KB z dnia 20 października 2016 r., 

sporządzonym w oparciu o złożone przez ośrodki pomocy społecznej wnioski 

o organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla nowych środowisk.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje 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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzana Dziedziak 
RADCA GENERALNY


