
FB-BP.3111.625.2017.KR
Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 307/2017 

z dnia 24 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 listopada 2017 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85202 2130 Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów 45 986

Razem 45 986
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.224.2017.JK z dnia 22 listopada 2017 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji wynika z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 

społecznej, niższego, niż dotacja z budżetu, kosztu utrzymania mieszkańca domu lub 

przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli niepodlegającego 

dofinansowaniu z dotacji.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. W O J E W ^ D O ^ Ś L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.625.2017.KR
Starostwo Powiatowe 
Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 307/2017 

z dnia 24 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 listopada 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85202 2130 Starostwo Powiatowe Głogów 39 781
Razem 39 781

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.224.2017.JKzdnia 22 listopada 2017 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji wynika z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 

społecznej, niższego, niż dotacja z budżetu, kosztu utrzymania mieszkańca domu lub 

przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli niepodlegającego 

dofinansowaniu z dotacji.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

iyta
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.625.2017.KR

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 listopada 2017 r.

Starostwo Powiatowe 
Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 307/2017 

z dnia 24 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85202 2130 Starostwo Powiatowe Góra 7 459
Razem 7 459

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.224.2017.JK z dnia 22 listopada 2017 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji wynika z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 

społecznej, niższego, niż dotacja z budżetu, kosztu utrzymania mieszkańca domu lub 

przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli niepodlegającego 

dofinansowaniu z dotacji.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. W OJEW Opy P O ^ Ś t Ą S K I E G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.625.2017.KR
Starostwo Powiatowe 
Jawor

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 307/2017 

z dnia 24 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 24 listopada 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85202 2130 Starostwo Powiatowe Jawor 72 198
Razem 72 198

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.224.2017.JK z dnia 22 listopada 2017 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji wynika z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 

społecznej, niższego, niż dotacja z budżetu, kosztu utrzymania mieszkańca domu lub 

przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli niepodlegającego 

dofinansowaniu z dotacji.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z  up. W O JEW p fiY  D 0 ^ Ś U \ ? K I E G 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.625.2017.KR

WOJEWODA DOLNOSLĄSKJ Wrocław, dnia 24 listopada 2017 r.

Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 307/2017 

z dnia 24 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85202 2130 Starostwo Powiatowe Jelenia 
Góra 75 481

Razem 75 481
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.224.2017.JK z dnia 22 listopada 2017 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji wynika z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 

społecznej, niższego, niż dotacja z budżetu, kosztu utrzymania mieszkańca domu lub 

przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli niepodlegającego 

dofinansowaniu z dotacji.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY D O y^ŚLĄSKIEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.625.2017.KR
Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 307/2017 

z dnia 24 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 listopada 2017 r.

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85202 2130 Starostwo Powiatowe Kłodzko 148 153
Razem 148 153

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.224.2017.JK z dnia 22 listopada 2017 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji wynika z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 

społecznej, niższego, niż dotacja z budżetu, kosztu utrzymania mieszkańca domu lub 

przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli niepodlegającego 

dofinansowaniu z dotacji.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

*?7&iła
w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.625.2017.KR
Starostwo Powiatowe 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 307/2017 

z dnia 24 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 listopada 2017 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85202 2130 Starostwo Powiatowe Legnica 400 094
Razem 400 094

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.224.2017.JK z dnia 22 listopada 2017 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji wynika z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 

społecznej, niższego, niż dotacja z budżetu, kosztu utrzymania mieszkańca domu lub 

przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli niepodlegającego 

dofinansowaniu z dotacji.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

DOLT^ŚLĄSKIEGO

Sapała 
WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.625.2017.KR

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 listopada 2017 r.

Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 307/2017 

z dnia 24 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85202 2130 Starostwo Powiatowe Lwówek 
Śląski 86 859

Razem 86 859
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.224.2017.JK z dnia 22 listopada 2017 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji wynika z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 

społecznej, niższego, niż dotacja z budżetu, kosztu utrzymania mieszkańca domu lub 

przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli niepodlegającego 

dofinansowaniu z dotacji.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.625.2017.KR
Starostwo Powiatowe 
Milicz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 307/2017 

z dnia 24 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 listopada 2017 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85202 2130 Starostwo Powiatowe Milicz 168 082
Razem 168 082

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.31 ll.224.2017.JKz dnia 22 listopada 2017 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji wynika z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 

społecznej, niższego, niż dotacja z budżetu, kosztu utrzymania mieszkańca domu lub 

przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli niepodlegającego 

dofinansowaniu z dotacji.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z  up. WOJEWODY D O L N O Ś L Ą S K IE G O

WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.625.2017.KR
Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 307/2017 

z dnia 24 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 listopada 2017 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85202 2130 Starostwo Powiatowe Oleśnica 297 938
Razem 297 938

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.224.2017.JK z dnia 22 listopada 2017 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji wynika z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 

społecznej, niższego, niż dotacja z budżetu, kosztu utrzymania mieszkańca domu lub 

przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli niepodlegającego 

dofinansowaniu z dotacji.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

E tifa S a p a g r-
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.625.2017.KR
Starostwo Powiatowe 
Oława

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 307/2017 

z dnia 24 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 listopada 2017 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85202 2130 Starostwo Powiatowe Oława 31 942
Razem 31 942

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.224.2017.JK z dnia 22 listopada 2017 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji wynika z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 

społecznej, niższego, niż dotacja z budżetu, kosztu utrzymania mieszkańca domu lub 

przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli niepodlegającego 

dofinansowaniu z dotacji.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.625.2017.KR

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 listopada 2017 r.

Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 307/2017 

z dnia 24 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85202 2130 Starostwo Powiatowe Środa 
Śląska 3 772

Razem 3 772
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.224.2017.JK z dnia 22 listopada 2017 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji wynika z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 

społecznej, niższego, niż dotacja z budżetu, kosztu utrzymania mieszkańca domu lub 

przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli niepodlegającego 

dofinansowaniu z dotacji.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.
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Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.625.2017.KR
Starostwo Powiatowe 
Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 307/2017 

z dnia 24 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
fw złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 listopada 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85202 2130 Starostwo Powiatowe Świdnica 46 700
Razem 46 700

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.224.2017.JK z dnia 22 listopada 2017 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji wynika z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 

społecznej, niższego, niż dotacja z budżetu, kosztu utrzymania mieszkańca domu lub 

przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli niepodlegającego 

dofinansowaniu z dotacji.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.
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EdV!a Sabała
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.625.2017.KR
Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 307/2017 

z dnia 24 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 listopada 2017 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85202 2130 Starostwo Powiatowe Trzebnica 27 851
Razem 27 851

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.224.2017.JK z dnia 22 listopada 2017 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji wynika z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 

społecznej, niższego, niż dotacja z budżetu, kosztu utrzymania mieszkańca domu lub 

przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli niepodlegającego 

dofinansowaniu z dotacji.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.625.2017.KR
Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 307/2017 

z dnia 24 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 listopada 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85202 2130 Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie 172 869

Razem 172 869
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.224.2017.JK z dnia 22 listopada 2017 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji wynika z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 

społecznej, niższego, niż dotacja z budżetu, kosztu utrzymania mieszkańca domu lub 

przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli niepodlegającego 

dofinansowaniu z dotacji.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finan 30 w i Budżetu



FB-BP.3111.625.2017.KR

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 listopada 2017 r.

Urząd Miasta 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 307/2017 

z dnia 24 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85202 2130 m.n.p.p. Legnica 4 973
Razem 4 973

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.224.2017.JK z dnia 22 listopada 2017 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji wynika z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 

społecznej, niższego, niż dotacja z budżetu, kosztu utrzymania mieszkańca domu lub 

przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli niepodlegającego 

dofinansowaniu z dotacji.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.625.2017.KR
Urząd Miasta 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 307/2017 

z dnia 24 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 listopada 2017 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85202 2130 m.n.p.p. Wrocław 136 962
Razem 136 962

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.224.2017.JK z dnia 22 listopada 2017 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji wynika z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 

społecznej, niższego, niż dotacja z budżetu, kosztu utrzymania mieszkańca domu lub 

przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli niepodlegającego 

dofinansowaniu z dotacji.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.
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