
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 maja 2018 r.

FB-BP.3111.223.2018.KR
Urząd Miasta 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 88/2018 

z dnia 14 maja 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85202 2030 Urząd Miasta Jelenia Góra 100 000
Razem 100 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.61.2018.JK z dnia 10 maja 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

remontów, prowadzonych w domach pomocy społecznej, na realizację których został 

zabezpieczony wymagany wkład własny, zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.), dla Domu Pomocy Społecznej 

„Pogodna Jesień” w Jeleniej Górze.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. W O J E W ^ O O L ^ ł l ^ S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.223.2018.KR

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wroclaw, dnia 15 maja 2018 r.

Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 88/2018 

z dnia 14 maja 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85202 2130 Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów 16 650

Razem 16 650
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.61.2018.JK z dnia 10 m aja2018 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji, wynika z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 

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

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

dofinansowaniu z dotacji.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGi

(Ętiyta Stif&U#'
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.223.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 88/2018 

z dnia 14 maja 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 maja 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85202 2130 Starostwo Powiatowe Głogów 15 860
Razem 15 860

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.61.2018.JK z dnia 10 maja 2018 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji, wynika z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 

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

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

dofinansowaniu z dotacji.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.223.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 88/2018 

z dnia 14 maja 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 maja 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85202 2130 Starostwo Powiatowe Góra 5 287
Razem 5 287

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.61.2018.JK z dnia 10 maja 2018 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji, wynika z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 

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

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

dofinansowaniu z dotacji.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up.

Finansów i Budżetu

'ÿta Sape 
DYREKTOR WYDZIAŁU



FB-BP.3111.223.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Jawor

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 88/2018 

z dnia 14 maja 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 maja 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85202 2130 Starostwo Powiatowe Jawor 67 463
Razem 67 463

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.61.2018.JK z dnia 10 maja 2018 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji, wynika z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 

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

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

dofinansowaniu z dotacji.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Idyta
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.223.2018.KR

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 maja 2018 r.

Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 88/2018 

z dnia 14 maja 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85202 2130 Starostwo Powiatowe Jelenia 
Góra 75 737

Razem 75 737
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.61.2018.JK z dnia 10 maja 2018 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji, wynika z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 

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

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

dofinansowaniu z dotacji.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up.

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.223.2018.KR

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 15 maja 2018 r.

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 88/2018 

z dnia 14 maja 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85202 2130 Starostwo Powiatowe Kamienna 
Góra 26 585

Razem 26 585
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.61.2018.JKz dnia 10 maja 2018 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji, wynika z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 

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

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

dofinansowaniu z dotacji.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

¿ f ¿cdyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.223.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 88/2018 

z dnia 14 maja 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 maja 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85202 2130 Starostwo Powiatowe Kłodzko 253 184
Razem 253 184

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.61.2018.JK z dnia 10 maja 2018 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji, wynika z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 

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

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

dofinansowaniu z dotacji.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEW0 DY DOLNOŚLĄSKI EG

1 Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.223.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 88/2018 

z dnia 14 maja 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 maja 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85202 2130 Starostwo Powiatowe Legnica 292 946
Razem 292 946

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.61.2018.JKz dnia 10 maja 2018 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji, wynika z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 

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

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

dofinansowaniu z dotacji.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWOpYDOLNO$ŁĄSJKIEGC 

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.223.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 88/2018 

z dnia 14 maja 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 maj a 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85202 2130 Starostwo Powiatowe Lwówek 
Śląski 80 904

Razem 80 904
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.61.2018.JK z dnia 10 maja 2018 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji, wynika z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 

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

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

dofinansowaniu z dotacji.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. W OJEW Op^DOLNOŚJ^SKIEGOW ^ D O L M ^ S

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.223.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Milicz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 maja 2018 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 88/2018 

z dnia 14 maja 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85202 2130 Starostwo Powiatowe Milicz 161 533 88 076
Razem 161 533 88 076

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
ZP-ZS.3111.61.2018.JK z dnia 10 maja 2018 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji, wynika z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 
społecznej, niższego niż dotacja z budżetu państwa kosztu utrzymania mieszkańca domu lub 
przyjęcia do domu mieszkańca, skierowanego po 1 stycznia 2004 r., czyli niepodlegającego 
dofinansowaniu z dotacji.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na dofinansowanie remontów, 
prowadzonych w domach pomocy społecznej, na realizację których został zabezpieczony 
wymagany wkład własny, zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.), dla:
• Domu Pomocy Społecznej w Miliczu w kwocie 42 537 zł

Domu Pomocy Społecznej w Krośnicach w kwocie 45 539 zł
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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 
społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 
po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

tdyla Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.223.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 88/2018 

z dnia 14 maja 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 maja 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85202 2130 Starostwo Powiatowe Oleśnica 344 764
Razem 344 764

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.61.2018.JKz dnia 10 maja 2018 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji, wynika z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 

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

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

dofinansowaniu z dotacji.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEJ

DYREKTOR W YDZIAŁU
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.223.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Oława

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 88/2018 

z dnia 14 maja 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 maja 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85202 2130 Starostwo Powiatowe Oława 22 910
Razem 22 910

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.61.2018.JK z dnia 10 maja2018 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji, wynika z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 

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

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

dofinansowaniu z dotacji.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

D Y R E K T O R ^ ^ Z  IAŁ U 
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.223.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 88/2018 

z dnia 14 maja 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 maja 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85202 2130 Starostwo Powiatowe Środa 
Śląska 5 252

Razem 5 252
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.61.2018.JK z dnia 10 maja 2018 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji, wynika z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 

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

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

dofinansowaniu z dotacji.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



FB-BP.3111.223.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 88/2018 

z dnia 14 maja 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 maja 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85202 2130 Starostwo Powiatowe Świdnica 28 516
Razem 28 516

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.61.2018.JK z dnia 10 maja 2018 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji, wynika z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 

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

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

dofinansowaniu z dotacji.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.223.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 88/2018 

z dnia 14 maja 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 maja 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85202 2130 Starostwo Powiatowe Trzebnica 38 908
Razem 38 908

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.61.2018.JK z dnia 10 maja 2018 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji, wynika z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 

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

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

dofinansowaniu z dotacji.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Finansów i Budżetu



FB-BP .3111.223.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 88/2018 

z dnia 14 maja 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 maja 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85202 2130 Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie 72 039 183 662

Razem 72 039 183 662
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS .3111.61.2018. JK z dnia 10 maj a 2018 r.
Zmniejszenie kwoty dotacji, wynika z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 

społecznej, niższego niż dotacja z budżetu państwa kosztu utrzymania mieszkańca domu lub 
przyjęcia do domu mieszkańca, skierowanego po 1 stycznia 2004 r., czyli niepodlegającego 
dofinansowaniu z dotacji.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na dofinansowanie remontów, 
prowadzonych w domach pomocy społecznej, na realizację których został zabezpieczony 
wymagany wkład własny, zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.), dla:

Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w kwocie 106 430 zł 
Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 21 500 zł 

• Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w kwocie 55 732 zł
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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 
społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 
po stronie dochodów.

Z up. WOJEW00Y DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.223.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 88/2018 

z dnia 14 maja 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 maja 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85202 2130 Starostwo Powiatowe Zgorzelec 107 433 15 994
Razem 107 433 15 994

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
ZP-ZS.3111.61.2018.JK z dnia 10 maja 2018 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji, wynika z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 
społecznej, niższego niż dotacja z budżetu państwa kosztu utrzymania mieszkańca domu lub 
przyjęcia do domu mieszkańca, skierowanego po 1 stycznia 2004 r., czyli niepodlegającego 
dofinansowaniu z dotacji.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na dofinansowanie remontów, 
prowadzonych w domach pomocy społecznej, na realizację których został zabezpieczony 
wymagany wkład własny, zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.), dla Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” 
w Zgorzelcu w kwocie 15 994 zł.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 
społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 
po stronie dochodów.

Z up. W0JEW ŚLĄSKIEGO

Edyta SapaL
DYREKTOR WYDZ.’Af *J

Finansów i Budżelu



FB-BP.3111.223.2018.KR
Urząd Miasta 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 88/2018 

z dnia 14 maja 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 maja 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85202 2130 m.n.p.p. Legnica 392
Razem 392

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.61.2018.JKz dnia 10 maja2018 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji, wynika z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 

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

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

dofinansowaniu z dotacji.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.223.2018.KR
Urząd Miasta 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 88/2018 

z dnia 14 maja 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 maja 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85202 2130 m.n.p.p. Wrocław 71 847
Razem 71 847

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.61.2018. JK z dnia 10 maj a 2018 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji, wynika z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 

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

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

dofinansowaniu z dotacji.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Finansów i Budżeiu


