
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.636.2017. AD

Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 318/2017 

z dnia 27 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 SP Dzierżoniów 14 290,00

Razem 14 290,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP -  ZS.3111.228.2017.JK z dnia 23 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 w budżecie na rok 2017 

po stronie dochodów.

2 up. W O JE W O D ^ e ^ L N ^ ^ jję K lE G O

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

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.636.2017.AD

Starostwo Powiatowe 
Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 318/2017 

z dnia 27 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 SP Głogów 12 432,00

Razem 12 432,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP -  ZS.3111.228.2017.JK z dnia 23 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 w budżecie na rok 2017 

po stronie dochodów.

L up. W0JE W 0^ 50L ^ tó t^ R K IE 60

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.636.2017. AD

Starostwo Powiatowe 
Góra

Uprzejmie zawiadamiani, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 318/2017 

z dnia 27 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 SP Góra 2 486,00

Razem 2 486,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

Z P -Z S .3 1 1 1.228.2017.JKz dn ia23 listopada2017 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 w budżecie na rok 2017 

po stronie dochodów.
i  up. W OJEW ODY^ N O Ś l ^ - K I E G O

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

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.636.2017. AD

Starostwo Powiatowe 
Jawor

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 318/2017 

z dnia 27 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 SP Jawor 18 109,00

Razem 18 109,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP -  ZS.3111.228.2017.JK z dnia 23 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 w budżecie na rok 2017 

po stronie dochodów.
Z up. W O J E W O ^ D O ^ ś t Ą ^ K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.636.2017. AD

Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 318/2017 

z dnia 27 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 SP Jelenia Góra 18 385,00

Razem 18 385,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP -  ZS.3111.228.2017.JK z dnia 23 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 w budżecie na rok 2017 

po stronie dochodów.
Z up. W O JEW O D ^d O LN O ^K IEG O  

¿ i ¿ h y

Edyta Sapała 
DYREKTOR W YDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.636.2017.AD

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 318/2017 

z dnia 27 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 SP Kamienna Góra 4 973,00

Razem 4 973,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP -  ZS.3111.228.2017.JK z dnia 23 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 w budżecie na rok 2017 

po stronie dochodów.
Z up. W O J E W O D Y ^ N O ^ S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.636.2017.AD

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 318/2017 

z dnia 27 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 SP Kłodzko 45 613,00

Razem 45 613,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP -  ZS.3111.228.2017.JK z dnia 23 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 w budżecie na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DtftN0ŚL#*KłEG0
4 ^ .

Edyta Sapała 
DYR EK TO R  W YDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.636.2017. AD

Starostwo Powiatowe 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 318/2017 

z dnia 27 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 SP Legnica 117 302,00

Razem 117 302,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP -  ZS.3111.228.2017.JK z dnia 23 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 w budżecie na rok 2017 

po stronie dochodów.
up. W O JE W O D Y ^ e C N O Ś ^ B W E G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.63 6.2017. AD

Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 318/2017 

z dnia 27 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 SP Lwówek Śląski 25 333,00

Razem 25 333,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP -  ZS.3111.228.2017.JK z dnia 23 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 w budżecie na rok 2017 

po stronie dochodów.
up. VV0JEW 0D\>8l5LŃ0Śi^?KIE60 

C f ¿ 7 ^  '
Edyta Sapała 

D YREKTOR W YDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.636.2017A.D

Starostwo Powiatowe 
Milicz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 318/2017 

z dnia 27 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 SP Milicz 47 700,00

Razem 47 700,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP -  ZS.3111.228.2017.JK z dnia 23 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 w budżecie na rok 2017 

po stronie dochodów.
•1 up. W O JE W O D ^ & tllN ^ ^ SK lE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.636.2017A D

Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 318/2017 

z dnia 27 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 SP Oleśnica 79 117,00

Razem 79 117,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP -  ZS.3111.228.2017.JK z dnia 23 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 w budżecie na rok 2017 

po stronie dochodów.
„  W UJEVVOD>^OLNO>^:KIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

cir>ans*w i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.636.2017.AD

Starostwo Powiatowe 
Oława

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 318/2017 

z dnia 27 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 SP Oława 7 984,00

Razem 7 984,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP -  ZS.3111.228.2017.JK z dnia 23 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 w budżecie na rok 2017 

po stronie dochodow. z up WOJEWOD^I^LNO^RKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.63 6.2017. AD

Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 318/2017 

z dnia 27 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 SP Środa Śląska 679,00

Razem 679,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP -  ZS.3111.228.2017.JK z dnia 23 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 w budżecie na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. W O JE W O p Y ^ L N p ^ S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.636.2017. AD

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 318/2017 

z dnia 27 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 SP Świdnica 12 432,00

Razem 12 432,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP -  ZS.3111.228.2017.JK z dnia 23 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 w budżecie na rok 2017 

po stronie dochodów.
Z up. W O J E W O D ^ p ^ O Ś ^ W E G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZ'AŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.636.2017.AD

Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 318/2017 

z dnia 27 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 SP Trzebnica 7 459,00

Razem 7 459,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP -  ZS.3111.228.2017.JK z dnia 23 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 w budżecie na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. W0JEW0D . J^LN O Ś LA ^K IK O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.636.2017.AD

Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 318/2017 

z dnia 27 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 SP Ząbkowice Śląskie 47 419,00

Razem 47 419,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP -  ZS.3111.228.2017.JK z dnia 23 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 w budżecie na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. W 0JEW 0 j  i

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.636.2017. AD

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 318/2017 

z dnia 27 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 SP Zgorzelec 31 907,00

Razem 31 907,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP -  ZS.3111.228.2017.JK z dnia 23 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 w budżecie na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. W O J E W C ^ C O L ^ ^ tĄ S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZ'AŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.636.2017.AD

Urząd Miasta 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 318/2017 

z dnia 27 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 2 486,00

Razem 2 486,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP -  ZS.3111.228.2017.JK z dnia 23 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 w budżecie na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up W 0JEW CI^t50LN0^Ą?KlEG0
¿ 1'T-

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

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.636.2017. AD

Urząd Miasta 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 318/2017 

z dnia 27 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. Wrocław 45 467,00

Razem 45 467,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP -  ZS.3111.228.2017.JK z dnia 23 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 w budżecie na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWCDŶ CiLNOŚ̂ KrEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu


