
FB-BP.3111.407.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 171/2018 

z dnia 20 sierpnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 sierpnia 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85202 2130 Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów 11 903

Razem 11 903
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.109.2018.JK z dnia 16 sierpnia 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 sierpnia 2018 r.

FB-BP.3111.407.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 171/2018 

z dnia 20 sierpnia 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 Głogów 31 721
Razem 31 721

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.109.2018.JK z dnia 16 sierpnia 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.

/



FB-BP.3111.407.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 171/2018 

z dnia 20 sierpnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 sierpnia 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85202 2130 Starostwo Powiatowe Góra 13 217
Razem 13 217

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.109.2018.JK z dnia 16 sierpnia 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 sierpnia 2018 r.

FB-BP.3111.407.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Jawor

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 171/2018 

z dnia 20 sierpnia 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 Jawor 45 620
Razem 45 620

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.109.2018.JK z dnia 16 sierpnia 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 sierpnia 2018 r.

FB-BP.3111.407.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 171/2018 

z dnia 20 sierpnia 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 77 690

Razem 77 690
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.109.2018.JK z dnia 16 sierpnia 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.



FB-BP.3111.407.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 171/2018 

z dnia 20 sierpnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 sierpnia 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85202 2130 Starostwo Powiatowe Kamienna 
Góra 7 930

Razem 7 930
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.109.2018.JK z dnia 16 sierpnia 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.



FB-BP.3111.407.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 171/2018 

z dnia 20 sierpnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 sierpnia 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85202 2130 136 207 160 659
Razem 136 207 160 659

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.109.2018.JK z dnia 16 sierpnia 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.

Zwiększenia kwoty dotacji, dokonano w oparciu o złożone korekty „Informacji 

miesięcznej o liczbie mieszkańców oraz kosztach utrzymania mieszkańców domów pomocy 

społecznej” za okres do 01.01.2018 r. do 30.04.2018 r., dla:

• Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej w kwocie 109 207 zł

• Domu Pomocy Społecznej w Jugowie w kwocie 51 452 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.



FB-BP.3111.407.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 171/2018 

z dnia 20 sierpnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 sierpnia 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85202 2130 Starostwo Powiatowe Legnica 144 047
Razem 144 047

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.109.2018.JK z dnia 16 sierpnia 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.



FB-BP.3111.407.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego ni 171/2018 

z dnia 20 sierpnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 sierpnia 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85202 2130 Starostwo Powiatowe Lwówek 
Śląski 31 021

Razem 31 021
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.109.2018.JK z dnia 16 sierpnia 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 sierpnia 2018 r.

FB-BP.3111.407.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Milicz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 171/2018 

z dnia 20 sierpnia 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 Milicz 123 918
Razem 123 918

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.109.2018.JK z dnia 16 sierpnia 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.



FB-BP.3111.407.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 171/2018 

z dnia 20 sierpnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 sierpnia 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85202 2130 Starostwo Powiatowe Oleśnica 262 502
Razem 262 502

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.109.2018.JK z dnia 16 sierpnia 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 sierpnia 2018 r.

FB-BP.3111.407.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Oława

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 171/2018 

z dnia 20 sierpnia 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 Oława 26 505
Razem 26 505

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.109.2018.JK z dnia 16 sierpnia 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 sierpnia 2018 r.

FB-BP.3111.407.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 171/2018 

z dnia 20 sierpnia 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 Środa 
Śląska 1 535

Razem 1 535
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.109.2018.JK z dnia 16 sierpnia2018 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 sierpnia 2018 r.

FB-BP.3111.407.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 171/2018 

z dnia 20 sierpnia 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 Świdnica 15 860
Razem 15 860

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.109.2018.JK z dnia 16 sierpnia 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 sierpnia 2018 r.

FB-BP.3111.407.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 171/2018 

z dnia 20 sierpnia 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 Trzebnica 34 988
Razem 34 988

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.109.2018.JK z dnia 16 sierpnia 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 sierpnia 2018 r.

FB-BP.3111.407.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 171/2018 

z dnia 20 sierpnia 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 
Ząbkowice Śląskie 39 152

Razem 39 152
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.109.2018.JK z dnia 16 sierpnia 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 sierpnia 2018 r.

FB-BP.3111.407.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 171/2018 

z dnia 20 sierpnia 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 Zgorzelec 45 632
Razem 45 632

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.109.2018.JK z dnia 16 sierpnia 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.



FB-BP.3111.407.2018.KR
Urząd Miasta 
Legnica

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 sierpnia 2018 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 171/2018 

z dnia 20 sierpnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85202 2130 m.n.p.p. Legnica 2 643
Razem 2 643

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.109.2018.JKz dnia 16 sierpnia 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.



FB-BP.3111.407.2018.KR
Urząd Miasta 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 171/2018 

z dnia 20 sierpnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 sierpnia 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85202 2130 m.n.p.p. Wrocław 75 729
Razem 75 729

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.109.2018.JK z dnia 16 sierpnia 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.


