
FB-BP.3111.125.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 47/2018 

z dnia 22 marca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 marca 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85205 2110 Starostwo Powiatowe Głogów 4 000
Razem 4 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.36.2018.JK z dnia 21 marca 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na realizację, co najmniej 43 godzin, 

oddziaływań terapeutycznych dla minimum 5 osób. Koszt jednej godziny programu 

psychologiczno -  terapeutycznego, dla osób stosujących przemoc w rodzinie, nie może 

przekroczyć kwoty 90 zł, natomiast pozostała kwota 130 zł przeznaczona jest 

na sfinansowanie innych, niezbędnych wydatków związanych z realizacją zadania.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018, 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 13.1.2.5. - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

I  up. W O J E ^ W f d o ^ u j s k i e g o

Edyta Sapała 
d y r e k to r  w y d z ia łu
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FB-BP.3111.125.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Jawor

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 47/2018 

z dnia 22 marca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 marca 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85205 2110 Starostwo Powiatowe Jawor 4 000
Razem 4 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

ZP-ZS.3111.36.2018.JK z dnia21 marca2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na realizację, co najmniej 43 godzin, 

oddziaływań terapeutycznych dla minimum 5 osób. Koszt jednej godziny programu 

psychologiczno -  terapeutycznego, dla osób stosujących przemoc w rodzinie, nie może 

przekroczyć kwoty 90 zł, natomiast pozostała kwota 130 zł przeznaczona jest 

na sfinansowanie innych, niezbędnych wydatków związanych z realizacją zadania.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018, 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 13.1.2.5. - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up.

Finansów i Budżetu
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FB-BP.3111.125.2018.KR

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 26 marca 2018 r.

Starostwo Powiatowe 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 47/2018 

z dnia 22 marca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85205 2110 Starostwo Powiatowe Wrocław 4 000
Razem 4 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.36.2018.JKz dnia21 m arca2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na realizację, co najmniej 43 godzin, 

oddziaływań terapeutycznych dla minimum 5 osób. Koszt jednej godziny programu 

psychologiczno -  terapeutycznego, dla osób stosujących przemoc w rodzinie, nie może 

przekroczyć kwoty 90 zł, natomiast pozostała kwota 130 zł przeznaczona jest 

na sfinansowanie innych, niezbędnych wydatków związanych z realizacją zadania.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018, 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 13.1.2.5. - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.
2 lip. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
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