
FB-BP.3111.648.2017.KR

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2017 r.

Starostwo Powiatowe 
Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2017 

z dnia 29 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85202 2130 Starostwo Powiatowe Głogów 20 397
Razem 20 397

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.239.2017.JK z dnia 29 listopada 2017 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej działalności 

domów pomocy społecznej zgodnie z art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.).

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 ud WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

4  ' ź 'Edyta Sapała 
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.648.2017.KR
Starostwo Powiatowe 
Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2017 

z dnia 29 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2017 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85202 2130 Starostwo Powiatowe Góra 8 991
Razem 8 991

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.239.2017.JK z dnia 29 listopada 2017 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej działalności 

domów pomocy społecznej zgodnie z art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.).

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.

Finansów i Budżetu

WOJEWOpy DOLNOŚ^SKIEGO

e  dyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU



FB-BP.3111.648.2017.KR
Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2017 

z dnia 29 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 3 0 listopada 2017 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85202 2130 Starostwo Powiatowe Jelenia 
Góra 102 474

Razem 102 474
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.239.2017.JK z dnia 29 listopada 2017 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej działalności 

domów pomocy społecznej zgodnie z art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.).

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

X "Êdyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.648.2017.KR

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2017 r.

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2017 

z dnia 29 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85202 2130 Starostwo Powiatowe Kamienna 
Góra 82 856

Razem 82 856
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.239.2017.JK z dnia 29 listopada 2017 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej działalności 

domów pomocy społecznej zgodnie z art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.).

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

¿Śdyta &/p6 ła
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.648.2017.KR

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2017 r.

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2017 

z dnia 29 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85202 2130 Starostwo Powiatowe Kłodzko 244 084
Razem 244 084

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.239.2017.JK z dnia 29 listopada 2017 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej działalności 

domów pomocy społecznej zgodnie z art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.).

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.

1 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

DYREKTOR W YDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.648.2017.KR
Starostwo Powiatowe 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2017 

z dnia 29 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85202 2130 Starostwo Powiatowe Legnica 3 829
Razem 3 829

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.239.2017.JK z dnia 29 listopada 2017 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej działalności 

domów pomocy społecznej zgodnie z art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.).

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.

1 Up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

idyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.648.2017.KR
Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2017 

z dnia 29 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85202 2130 Starostwo Powiatowe Lwówek 
Śląski 15 600

Razem 15 600
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.239.2017.JK z dnia 29 listopada 2017 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej działalności 

domów pomocy społecznej zgodnie z art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.).

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

^£dyta śfcpaia
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.648.2017.KR
Starostwo Powiatowe 
Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2017 

z dnia 29 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 3 0 listopada 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85202 2130 Starostwo Powiatowe Świdnica 100 295
Razem 100 295

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.239.2017.JK z dnia 29 listopada 2017 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej działalności 

domów pomocy społecznej zgodnie z art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.).

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

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.648.2017.KR

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2017 r.

Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2017 

z dnia 29 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85202 2130 Starostwo Powiatowe Trzebnica 70 564
Razem 70 564

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.239.2017.JK z dnia 29 listopada 2017 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej działalności 

domów pomocy społecznej zgodnie z art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.).

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

^ d y ta  Śapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.648.2017.KR
Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2017 

z dnia 29 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85202 2130 Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie 164 024

Razem 164 024
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.239.2017.JK z dnia 29 listopada 2017 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej działalności 

domów pomocy społecznej zgodnie z art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.).

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 strome dochodów.  ̂^  WOJEWOOV 00LN0ŚLĄSKIEG0

ŚŚ8vtaSĆp&n
D Y R E K f O R  W Y D Z IA Ł U

Finansów  i Budżetu



FB-BP.3111.648.2017.KR

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 listopada 2017 r.

Urząd Miasta 
Wałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2017 

z dnia 29 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85202 2130 m.n.p.p. Wałbrzych 2 451
Razem 2 451

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.239.2017.JK z dnia 29 listopada 2017 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej działalności 

domów pomocy społecznej zgodnie z art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.).

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 lip. WOJEWODY D0LN0ŚIĄSKIEG 

Finansów i Budżetu

iy ła  Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁ



FB-BP.3111.648.2017.KR
Urząd Miasta 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2017 

z dnia 29 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 3 0 listopada 2017 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85202 2130 m.n.p.p. Wrocław 49 772
Razem 49 772

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.239.2017.JK z dnia 29 listopada 2017 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej działalności 

domów pomocy społecznej zgodnie z art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.).

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 d y ta ^ p a la
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu


