
FB-BP.3111.483.2018.KR
Urząd Miasta 
Bielawa

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 216/2018 

z dnia 26 września 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zmniejszenia

852 85203 2010 Urząd Miasta Bielawa 56 870
Razem 56 870

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.116.2018.JK z dnia 25 września 2018 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji wynika z niewykorzystania miejsc w środowiskowych 

domach samopomocy, w związku z brakiem decyzji kierujących do korzystania 

ze świadczonych w nich usług za I półrocze 2018 r.

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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.483.2018.KR
Urząd Miasta 
Bolesławiec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 216/2018 

z dnia 26 września 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

852 85203 2010 Urząd Miasta Bolesławiec 7 050
Razem 7 050

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.116.2018.JK z dnia 25 września 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji, zgodnie z art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (Dz. U. 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.), przeznaczone jest na pokrycie 

bieżących kosztów prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Bolesławcu.

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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

¿dy ta Sap
DYFiEffrOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.483.2018.KR
Urząd Miasta 
Świebodzice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 216/2018 

z dnia 26 września 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zmniejszenia

852 85203 2010 Urząd Miasta Świebodzice 2 916
Razem 2 916

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

ZP-ZS.3111.116.2018 JK  z dnia 25 września 2018 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji wynika z niewykorzystania miejsc w środowiskowych 

domach samopomocy, w związku z brakiem decyzji kierujących do korzystania 

ze świadczonych w nich usług za I półrocze 2018 r.

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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

* up. WOJEWOpy DOLIŃSKIEGO

CgEdyta Sapała 
d y r eTk t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.483.2018.KR
Urząd Miasta 
Wałbrzych

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 216/2018 

z dnia 26 września 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zmniejszenia

852 85203 2010 Urząd Miasta Wałbrzych 7 291
Razem 7 291

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

ZP-ZS.3111.116.2018.JK z dnia 25 września 2018 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji wynika z niewykorzystania miejsc w środowiskowych 

domach samopomocy, w związku z brakiem decyzji kierujących do korzystania 

ze świadczonych w nich usług za I półrocze 2018 r.

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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. W 0 J ^ 0 6 y  DgUJ^LĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.483.2018.KR

Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

Urząd Miasta 
Złotoryja

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 216/2018 

z dnia 26 września 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zmniejszenia

852 85203 2010 Urząd Miasta Złotoryja 7 291
Razem 7 291

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

ZP-ZS.3111.116.2018.JK z dnia 25 września 2018 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji wynika z niewykorzystania miejsc w środowiskowych 

domach samopomocy, w związku z brakiem decyzji kierujących do korzystania 

ze świadczonych w nich usług za I półrocze 2018 r.

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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJE^PBY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.483.2018.KR

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 216/2018 

z dnia 26 września 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zmniejszenia

852 85203 2010 Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka 12 081
Razem 12 081

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

ZP-ZS.3111.116.2018.JK z dnia 25 września 2018 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji wynika z niewykorzystania miejsc w środowiskowych 

domach samopomocy, w związku z brakiem decyzji kierujących do korzystania 

ze świadczonych w nich usług za I półrocze 2018 r.

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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

2 up

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu

. WOJfWODY^^gŚLĄSKIEGO

^ -Edyta Sapała



FB-BP.3111.483.2018.KR
Urząd Gminy 
Oława

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 216/2018 

z dnia 26 września 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zmniejszenia

852 85203 2010 Urząd Gminy Oława 13 124
Razem 13 124

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.116.2018.JKz dnia25 września2018 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji wynika z niewykorzystania miejsc w środowiskowych 

domach samopomocy, w związku z brakiem decyzji kierujących do korzystania 

ze świadczonych w nich usług za I półrocze 2018 r.

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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEM£0OY do lno& ą s k ie g o

Edyta SajxdćT
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.483.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Lubań

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 216/2018 

z dnia 26 września 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zmniejszenia

852 85203 2110 Starostwo Powiatowe Lubań 291 640
Razem 291 640

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

ZP-ZS.3111.116.2018.JKz dnia25 września2018 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji wynika z niewykorzystania miejsc w środowiskowych 

domach samopomocy, w związku z brakiem decyzji kierujących do korzystania 

ze świadczonych w nich usług za I półrocze 2018 r.

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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

2 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

ó e  Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.483.2018.KR

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

Starostwo Powiatowe 
Milicz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 216/2018 

z dnia 26 września 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
fw złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

852 85203 2110 Starostwo Powiatowe Milicz 15 000
Razem 15 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.116.2018.JK z dnia 25 września 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji, zgodnie z art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (Dz. U. 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.), przeznaczone jest na pokrycie 

bieżących kosztów prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Miliczu.

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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Y Sapała
'  DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.483.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 216/2018 

z dnia 26 września 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zmniejszenia

852 85203 2110 Starostwo Powiatowe Świdnica 1 458
Razem 1 458

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.116.2018.JK z dnia 25 września 2018 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji wynika z niewykorzystania miejsc w środowiskowych 

domach samopomocy, w związku z brakiem decyzji kierujących do korzystania 

ze świadczonych w nich usług za I półrocze 2018 r.

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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Lgdyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.483.2018.KR

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 216/2018 

z dnia 26 września 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zmniejszenia

852 85203 2110 Starostwo Powiatowe Trzebnica 1 458
Razem 1 458

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.116.2018.JK z dnia 25 września 2018 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji wynika z niewykorzystania miejsc w środowiskowych 

domach samopomocy, w związku z brakiem decyzji kierujących do korzystania 

ze świadczonych w nich usług za I półrocze 2018 r.

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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

1 Up. WOJEWOpy DOLNOŚLĄSKIEGO

MŹdyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.483.2018.KR

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 216/2018 

z dnia 26 września 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85203 2110 Starostwo Powiatowe Zgorzelec 29 164 30 000

Razem 29 164 30 000
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.116.2018.JK z dnia 25 września 2018 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji wynika z niewykorzystania miejsc w środowiskowych 

domach samopomocy, w związku z brakiem decyzji kierujących do korzystania 

ze świadczonych w nich usług za I półrocze 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji, zgodnie z art. 51 c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (Dz. U. 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.), przeznaczone jest na pokrycie 

bieżących kosztów prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Opolnie Zdroju.

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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.
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FB-BP.3111.483.2018.KR

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 września 2018 r.

Urząd Miasta 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 216/2018 

z dnia 26 września 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zmniejszenia

852 85203 2110 m.n.p.p. Legnica 1 458
Razem 1 458

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.116.2018.JK z dnia 25 września 2018 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji wynika z niewykorzystania miejsc w środowiskowych 

domach samopomocy, w związku z brakiem decyzji kierujących do korzystania 

ze świadczonych w nich usług za I półrocze 2018 r.

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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.
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