
FB-BP.3111.278.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.219.2018.MF.1359 

(nr wewnętrzny MF061) z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 czerwca 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85203 2110
Starostwo Powiatowe 

Legnica

55 000

852 85203 6410 18 600

Razem 73 600

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone 

są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na 

utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, dla:

• I Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Jana III Sobieskiego 2, 

59-225 Chojnów, na środki remontowe (w kwocie 50 000 zł),

• II Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Reja 3, 59-225 Chojnów, 

na wyposażenie (w kwocie 5 000 zł) oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne (w kwocie 

18 600 zł).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF061.

, EdytaćSfipnła 
"REKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.278.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.219.2018.MF.1359 

(nr wewnętrzny MF061) z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 czerwca 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85203 6410 Starostwo Powiatowe 
Lubań

44 000

Razem 44 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone 

są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na 

utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, dla Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Smolniku, Smolnik 22, 59-820 Leśna.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF061.

Z up.
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

d y r e k t o r  w y d z ia ł u
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.278.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Strzelin

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.219.2018.MF.1359 

(nr wewnętrzny MF061) z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 czerwca 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85203 2110 Starostwo Powiatowe 
Strzelin

34 071

Razem 34 071

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone 

są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w  tym na 

utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia 

Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Pocztowa 17, 57-100 Strzelin, na środki 

remontowe (w kwocie 34 071 zł).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF061.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

'idyta Śafictfa 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.278.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.219.2018.MF.1359 

(nr wewnętrzny MF061) z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 czerwca 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85203 2110 Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

46 000

Razem 46 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone 

są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym 

na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, dla

• Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Śląskiej ul. Kilińskiego 28 na środki 

remontowe (w kwocie 19 000 zł),

• Środowiskowego Domu Samopomocy filia w Piersnie, Piersno 7, Kostomłoty na 

środki remontowe (w kwocie 27 000 zł).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF061.

2 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.278.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.219.2018.MF.1359 

(nr wewnętrzny MF061) z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 czerwca 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85203 2110
Starostwo Powiatowe 

Wrocław

169 151,20

852 85203 6410 500 000,00

Razem 669 151,20

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone 

są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, dla Środowiskowego Domu 

Samopomocy przy ul. I Maja 43, 55-080 Kąty Wrocławskie, w tym na bieżącą działalność 

(w kwocie 169 151,20 zł).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po strome dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF061.

Z up. W OJEW ^VpeLNOŚL^KIEG°

Edyta Sapał 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.278.2018.KR
Urząd Miasta 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.219.2018.MF.1359 

(nr wewnętrzny MF061) z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 czerwca 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85203 2010 Urząd Miasta Bolesławiec 37 000

Razem 37 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone 

są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym 

na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, dla Środowiskowego Domu Samopomocy 

przy Aleja Tysiąclecia 32D, 59-700 Bolesławiec, na:

- środki remontowe (w kwocie 32 000 zł)

- wyposażenie (w kwocie 5 000 zł).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF061.

Zup.

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.278.2018.KR
Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.219.2018.MF.1359 

(nr wewnętrzny MF061) z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 czerwca 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85203 2010 Urząd Miasta Wrocław 30 000

Razem 30 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone 

są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym 

na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, dla Środowiskowego Domu Samopomocy 

przy ul. Stawowa la, 50-015 Wrocław na:

- środki remontowe (w kwocie 20 000 zł),

- wyposażenie (w kwocie 10 000 zł).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po strome dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF061.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIE^

^ EdyićPSfipała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.278.2018.KR

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 15 czerwca 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.219.2018.MF.1359 

(nr wewnętrzny MF061) z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85203 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Góra

51 000

Razem 51 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone 

są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na 

utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy 

ul. Hirszfelda 5, 56-200 Góra na:

- środki remontowe (w kwocie 32 000 zł),

- wyposażenie (w kwocie 19 000 zł).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po strome dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF061.

Zup. WOJEWODY D0LN0ŚU 

■iyta S apała
d y * e k *© R  w y d z ia ł u

Finansów i Budfcetu



FB-BP.3111.278.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.219.2018.MF.1359 

(nr wewnętrzny MF061) z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 czerwca 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85203 2010
Urząd Miasta i Gminy 

Żmigród

6 000

852 85203 6310 44 000

Razem 50 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone 

są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na 

utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy 

ul. Rybacka 17, 55-140 Żmigród, w tym na środki remontowe (w kwocie 6 000 zł),

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF061.

2

Finansów i Budżetu

up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

na Sapała 
DYREKTOR WYDZlAh 11



FB-BP.3111.278.2018.KR
Urząd Gminy 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.219.2018.MF.1359 

(nr wewnętrzny MF061) z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 15 czerwca 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85203 6310 Urząd Gminy Oława 400 000

Razem 400 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone 

są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym 

na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, dla Środowiskowego Domu Samopomocy 

Oleśnica Mała 52, 55-200 Oława.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF061.

Z up. WOJEWODY D—  « S K ,EG0

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu


