
FB-BP.3111.339.2016.KR

Urząd Miasta 
Bielawa

Uprzejmie zawiadamiani, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 137/2016 z dnia 

02 listopada 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2016 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 02 listopada 2016 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85203 2030 UM Bielawa 1 099

Zwiększenie dotacji przeznaczone jest na zwrot nadpłaconych środków z tytułu 

rozliczenia dotacji celowej przyznanej z rezerwy celowej budżetu państwa

w roku 2015 przeznaczonej na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy 

o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku. i

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu na rok 2016 

po strome dochodów.

Z up. W0JEW0Dp>GLN0ŚLĄSKIE60

Edyta Sapała
DYREKTO R W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 02 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.338.2016.KR

Urząd Miasta 
Bolesławiec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 136/2016 z dnia 

02 listopada 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2016 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85203 2010 UM Bolesławiec 10 000

Powyższą zmianę planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

iPolityki Społecznej ZP-ZS.3111.89.2016.JK z dnia 25 października 2016 r.

Zwiększenie kwoty dotacji dokonano na wniosek I Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Bolesławcu z przeznaczeniem na bieżącą działalność, na podstawie 

' art. 51 c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r poz. 930 

z późn. zm.).

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.

1 up. W 0 JEW 0 ^ P ( X ^ Ś L Ą S K I E G 0

Edyta Sapała 
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 02 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.338.2016.KR

Urząd Miasta 
Nowa Ruda

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 136/2016 z dnia 

02 listopada 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2016 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85203 2010 UM Nowa Ruda 1 122

Powyższą zmianę planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej ZP-ZS.3111.89.2016.JKzdnia25 października 2016r.

Zwiększenie kwoty dotacji dokonano na podstawie złożonej przez gminę korekty 

meldunku za miesiąc kwiecień, z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów 

prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

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.

Ł up. w ojew ody ô l^ p ślą sk ie go

Edyta Sapała
DYREKTO R W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 02 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.338.2016.KR

Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 136/2016 z dnia 

02 listopada 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2016 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85203 2010 UMiG Bystrzyca Kłodzka 10 098

Powyższą zmianę planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej ZP-ZS.3111.89.2016.JK z  dnia25 października2016 r.

Zmniejszenie środków wynika z niewykorzystania miejsc w środowiskowych domach 

samopomocy w związku z brakiem decyzji kierujących do korzystania ze świadczonych 

w nich usług za III kwartał 2016 r.

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 zmian budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

2 up. WOJ EWO DY^Ł0^OŚLĄS KI EG 0

Edyta Sapała 
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 02 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.338.2016.KR

Urząd Gminy 
Oława

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 136/2016 z dnia 

02 listopada 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2016 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85203 2010 UG Oława 5 610

Powyższą zmianę planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej ZP-ZS.3111.89.2016.JK z dnia 25 października 2016 r.

Zmniejszenie środków wynika z niewykorzystania miejsc w środowiskowych domach 

samopomocy w związku z brakiem decyzji kierujących do korzystania ze świadczonych 

w nich usług za III kwartał 2016 r.

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 zmian budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

2  up. W O JE W O D Y pe^D Ś LĄ S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTO R WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 02 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.338.2016:KR

Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 136/2016 z dnia 

02 listopada 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2016 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85203 2110 SP Trzebnica 1 122

Powyższą zmianę planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej ZP-ZS.3111.89.2016.JK z dnia 25 października 2016 r.

Zmniejszenie środków wynika z niewykorzystania miejsc w środowiskowych domach 

samopomocy w związku z brakiem decyzji kierujących do korzystania ze świadczonych 

w nich usług za III kwartał 2016 r.

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 zmian budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

Z up. W0JEVV0m ^ ^ j ^ L ^ S K I E G 0

Edyta Sapała
DYREKTO R WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 02 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.33 8.2016.KR

Starostwo Powiatowe 
Wałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 136/2016 z dnia 

02 listopada 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2016 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85203 2110 SP Wałbrzych 1 122

Powyższą zmianę planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej ZP-ZS.3111.89.2016.JKz dn ia25 października2016 r.

Zmniejszenie środków wynika z niewykorzystania miejsc w środowiskowych domach 

samopomocy w związku z brakiem decyzji kierujących do korzystania ze świadczonych 

w nich usług za III kwartał 2016 r.

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 zmian budżetu na rok 2016 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODpOl^LĄSKI

Edyta Sapała
DYREKTO R WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

UJ



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 02 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.33 8.2016.KR

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 136/2016 z dnia 

02 listopada 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2016 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85203 2110 SP Zgorzelec 5 610

Powyższą zmianę planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej ZP-ZS.3111.89.2016.JK z dnia 25 października 2016 r.

Zmniejszenie środków wynika z niewykorzystania miejsc w środowiskowych domach 

samopomocy w związku z brakiem decyzji kierujących do korzystania ze świadczonych 

w nich usług za III kwartał 2016 r.

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 zmian budżetu na rok 2016 

po strome dochodów.

Z up. WOJEWODYpSŁNpŚl^SKIEGC

Edyta Sapała
D YREKTO R WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 02 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.33 8.2016.KR

Urząd Miasta 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 136/2016 z dnia 

02 listopada 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2016 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85203 2110 m.n.p.p. Legnica 3 366

Powyższą zmianę planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej ZP-ZS.3111.89.2016.JK z dnia 25 października 2016 r.

Zmniejszenie środków wynika z niewykorzystania miejsc w środowiskowych domach 

samopomocy w związku z brakiem decyzji kierujących do korzystania ze świadczonych 

w nich usług za III kwartał 2016 r.

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 zmian budżetu na rok 2016 

po strome dochodów.

Z up. W OJEW O py^W O ŚLĄSK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu


