
W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

FB-BP.3111.358.2017. AD

Urząd Miasta 
Bielawa

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 145/2017 

z dnia 19 września 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85203 2010 UM Bielawa 21 556,00

Razem 21 556,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP~ZS.3111.121.2017.JKz dnia 15 września 2017 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 II kwartał 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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 2017 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

E&yia Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

FB-BP.3111.358.2017.AD

Urząd Miasta 
Wałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 145/2017 

z dnia 19 września 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85203 2010 UM Wałbrzych 8 876,00

Razem 8 876,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP -  ZS.3111.121.2017.JK z dnia 15 września 2017 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 II kwartał 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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 2017 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

PB-BP.3111.358.2017.AD

Urząd Miasta 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 145/2017 

z dnia 19 września 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85203 2010 UM Wrocław 2 536,00

Razem 2 536,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP - Z S .3111.121.2017.JK z dnia 15 września2017 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 II kwartał 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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 2017 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Ecfyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

FB-BP.3111.358.2017.AD

Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 145/2017 

z dnia 19 września 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85203 2010 UMiG Bystrzyca Kłodzka 21 556,00

Razem 21 556,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP - Z S .3111.121.2017.JK z dnia 15 września 2017 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 II kwartał 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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 2017 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Finansów i Budżetu

idytampulći 
DYREKTOR WYDZIAŁ



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

FB-BP.3111.358.2017 A D

Urząd Gminy 
Oława

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 145/2017 

z dnia 19 września 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85203 2010 UG Oława 3 804,00

Razem 3 804,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.121.2017.JK z dnia 15 września 2017r.

Zmniejszenie środków wynika z niewykorzystania miejsc w środowiskowych domach 

samopomocy w związku z brakiem decyzji kierujących do korzystania ze świadczonych 

w nich usług za II kwartał 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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 2017 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

FB-BP.3111.358.2017 AD

Starostwo Powiatowe 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 145/2017 

z dnia 19 września 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85203 2110 SP Legnica 6 340,00

Razem 6 340,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP -  ZS.3111.121.2017.JK z dnia 15 września 2017 r .

Zwiększenie środków wynika z rozliczenia miejsc w Środowiskowym Domu 

Samopomocy nr 1 w Chojnowie.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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 2017 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

¿ffdyia S c^ iaftf
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

FB-BP.3111.358.2017.AD

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 145/2017 

z dnia 19 września 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85203 2110 SP Świdnica 5 072,00

Razem 5 072,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.121.2017.JK zdnia 15 września2017 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 II kwartał 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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 2017 

po stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

ńliyla:
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

FB-BP.3111.358.2017.AD

Starostwo Powiatowe 
Wałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 145/2017 

z dnia 19 września 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
fw złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85203 2110 SP Wałbrzych 2 536,00

Razem 2 536,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP -  ZS.3111.121.2017.JK z dnia 15 września 2017 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 II kwartał 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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 2017 

po stronie dochodów.

Z up WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

S  < r -
Edyta Sapalu 

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

FB-BP.3111.358.2017 AD

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 145/2017 

z dnia 19 września 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85203 2110 SP Zgorzelec 16 484,00 28 000,00

Razem 16 484,00 28 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP -  ZS.3111.121.2017.JK z dnia 15 września 2017 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 II kwartał 2017 r.

Zwiększenie środków przeznaczone jest na pokrycie kosztów transportu uczestników 

PŚDS w Opolnie Zdroju

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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 2017 

po stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY D^NOŚLĄSKIEGO

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

Finansów i Budżetu


