
FB-RP.3 I I I . 720.20I8.KR

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 listopada 2018 r.

Starostwu Powiatowe 
Dzierżoniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 335/2018 

z dnia 28 lislopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

(w  złotych)

Dział Rozdział P a rag ra f Jednostka  sam orządu  tery torialnego
Kwota

zm niejszenia

852 85202 2 130 Starostwo Powiatowe Dzierżoniów 14 547
iazem 14 547

ityki Społecznej

ZP-ZS.3111.176.2018.JK z dnia 26 listopada 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 nicpodlegającego 

dofinansowaniu z dotacji.

Jednocześnie informuję, żc 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,

Podzadanic 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 stronic dochodów.

up. vv0JL;w n n v ......



FB-BP.3111.720.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Głogów

U pr/cjm ic zawiadamiam, żc Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 335/2018 

z dnia 28 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

W O JEW O D A  D O LN O ŚLĄ SK I Wrocław, dnia 28 listopada 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zmniejszenia

852 85202 2130 Starostwo Powiatowe Głogów 58 154
Razem 58 154

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Po i tyk i Społecznej

ZP-ZS.3111.176.2018.JK z dnia 26 listopada 2 0 18 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 I stycznia 2004 r., czyli niepodlcgającego 

dofinansowaniu z  dotacji.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

W ojewody 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 

KB-BP 3111.720.2018.KR

Wrocław, dnia 28 listopada 2 0 18 r.

Starostwo Powiatowe 
Góra

Uprzejmie zawiadamiam. Ze Decyzją W ojewody Dolnośląskiego nr 335/2018 

/. dnia 28 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2 0 18 następujące zmiany:
6 »' złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka .samorządu terytorialnego Kwota
zmniejszenia

852 85202 2130 Starostwo Powiatowe Góra 21 147
Razem 21 147

i tyk i SpołecznejZmiany dokonano zgodnie /  wnioskiem Wydziału Zdrowia i Po 

ZP-ZS.3111.176.2018.JK z dnia 26 listopada 2018 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji, wynika z niewykorzystania miejsc w domach oomocy 

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

przyjęcia do domu mieszkańca, skierowanego po 1 stycznia 2004 t\, czyli niepodlegająccgo 

dofinansowaniu z dotacji.

Jednocześnie informuję, żc 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 pism o stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWCpy. D(^oŚp\SKIEGO
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FB-BP.3111.720.2018.KR

W O JEW O D A  D O LNO ŚLĄ SK I Wrocław, dnia 28 listopada 2018 r.

Starostwo Powiatowe 
Jawor

Uprzejmie zawiadamiam, źc Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 335/2018

/. dnia 28 listopada 2018 r. /.ostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zmniejszenia

852 85202 2130 Starostwo Powiatowe Jawor 79 322
Razem 79 322

ityki SpołecznejZmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Po 

Z P -Z S .3 lll.l7 6 .2 0 1 8 .JK z  dnia 26 listopada 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 nicpodlcgającego 

dofinansowaniu z  dotacji.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2018, w  układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

l;unkcja 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 DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.720.2018.KR

Wrocław, dnia 28 listopada 2018 r.

Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego n r 335/2018 

z dnia 28 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

(w złoty ch)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zmniejszenia

852 85202 2130 Starostwo Powiatowe Jelenia Góra 144 786
Razem 144 786

i łyki SpołecznejZmiany dokonano zgodnie z  wnioskiem W ydziału Zdrowia i Po 

ZP-ZS.3111.176.2018.JK z dnia 26 listopada 2 0 18 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 niepodlcgąjąccgo 

dofinansowaniu z dotacji.

Jednocześnie informuję, żc 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,

Podzadanic 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 stronic dochodów.



F13-BP.3111.720.2018.KR

W O JE W O D A  DOLNO ŚLĄ SKI Wrocław, dnia 28 lislopada 2018 r.

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

U przejmie zawiadamiam, żc Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 335/2018 

z dnia 28 listopada 2018 r. /ostały wprowadzone w bud/ecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego
Kwota

zmniejszenia

852 85202 2130 Starostwo Powiatowe Kamienna Góra 16 842
Razem 16 842

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Po i łyki Społecznej

7.P-7.S.31! 1.176.2018.JK z dnia 26 lislopada 2018 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji, wynika z niewykorzystania miejsc w  domach pomocy 

społecznej, niższego niż dotacja z  budżetu państwa kos/tu  ulr/.ymania mieszkańca domu lub 

przyjęcia do domu mieszkańca, skierowanego po I stycznia 2004 rM czyli niepodlcgąjąccgo 

dofinansowaniu z dotacji.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w  budżecie 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2018, w  układzie zadaniowym, w  następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanic 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.

zup WOJEWODYDOŁ,S*?Q;KIE



FB-BP.3111.720.2018.KR

W O JEW O D A  DOLNOSLĄSK1 Wrocław, dnia 28 listopada 2018 r.

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego n r 335/2018 

z dnia 28 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota 
zm niejszenia

852 85202 2130 Starostwo Powiatowe Kłodzko 194 070
Razem 194 070

ityki SpołecznejZmiany dokonano /.godnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Po 

ZP-ZS.3111.176.2018 JK  /. dnia 26 listopada 2018 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji, wynika z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 

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

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

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,

Podzadanic 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 stronic dochodów.



W OJEW ODA DOLNOŚT,ĄSK I 

IB-13P.3111.720.2018.KR

Wrocław, dnia 28 listopada 2018 r.

Si a roslwo Powiatow e 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 335/2018

z dnia 28 listopada 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 Legnica 253 224
Razem 253 224

i tyki SpołecznejZmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Po 

ZP-ZS.3111.176.2018.JK z. dnia 26 listopada 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 nicpodłcgającego 

dofinansowaniu z dotacji.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w hudżccic 

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,

Podzadanic 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 stronic dochodów.

S  up. '"/OJEWODY 001



W O JEW O D A  D O J jN OSLĄ SKI

FB-BP.3 I I I . 720.2018.KR

Wrocław, dnia 28 listopada 2018 r.

Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego n r 335/2018 

z dnia 28 listopada 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 Lwówek Śląski 37 852
Razem 37 852

i łyki SpołecznejZmiany dokonano /.godnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Po 

ZP-ZS.3111.176.2018J K  z  dnia 26 listopada 2 0 18 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 /.miana 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. - W spieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zm ian budżetu na rok 2018 

po stronic dochodów.



WOJEWODA DOLNOSLĄSK1

FB-RP.3 I I I .720.2018.KR

Wrocław, dnia 28 listopada 2018 r.

Starostwo Powiatowe 
Milicz

Uprzejmie zawiadamiam, że Dccyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 335/2018

z dnia 28 listopada 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 179 254
Razem 179 254

ityki SpołecznejZmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Po 

ZP-ZS.3111.176.2018.JK z dnia 26 listopada 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 I stycznia 2004 r., czyli nicpodlegającego 

dofinansowaniu '/• 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 rek 2018 

po stronic dochodów.

Z up. WOJEWODY DO*



l'B -B P.3111.720.2018.KR
Starostw« Powiatowe 
Oleśnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 335/2018 

z dnia 28 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

W O JE W O D A  DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 listopada 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zmniejszenia

852 85202 2130 Starostwo Powiatowe Oleśnica 381 628
Razem 381 628

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Po ityki Społecznej

ZP-ZS.3111.176.2018..TK z dnia 26 listopada 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, żc 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,

Podzadanic 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 rek 2018 

po stronic dochodów.



FB-RP.3I I I.720.2018.KR

W O JEW O D A  DOLNOSLĄSK1 Wrocław, dnia 28 listopada 2018 r.

Starostwo Powiatowe 
Oława

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 335/2018

z dnia 28 listopada 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 38 325
Razem 38 325

ZP-ZS.3111.176.2018 J K  z dnia 26 listopada 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 I stycznia 2004 r., czyli nicpodlcgającego 

dofinansowaniu z  dotacji.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w hudżecic 

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 stronic dochodów.



W O JEW O D A  D O LN O ŚLĄ SK I

KB-BP.3111.720.2018.KR

Wrocław, dnia 28 listopada 2018 r.

Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

Uprzejmie zawiadamiam, żc Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 335/2018

/. dnia 28 listopada 2018 r. /.ostały 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 7 128
Razem 7 128

ityki SpołecznejZmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Po 

ZP-ZS.3 I I I . 176.2018.JK z dnia 26 listopada 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 nicpodlegającego 

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,

Pod/adanie 13 .1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i program ów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pism o stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI

i 'B-BP.3111.720.2018. KR

Wroclaw, dnia 28 listopada 2018 r.

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 335/2018 

z dnia 28 listopada 2018 i*, zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział P a ra g ra f .Jednostka sam orządu  terytorialnego K w ota
zm niejszenia

852 85202 2130 Starostwo Powiatowe Świdnica 24 768
Razem 24 768

ityki SpołecznejZmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Po 

ZP-ZS.3111.176.2018.JK z dnia 26 listopada 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 nicpodlegającego 

dofinansowaniu z dotacji.

Jednocześnie informuję, żc 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,

Podzadanic 13.1.2. - W spieranie 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 stronic dochodów.



W O JEW O D A  DOLN O ŚLĄ SK I

FB-BP.3 I I I .720.2018.KR

Wrocław, dnia 28 listopada 2 0 18 r.

Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

Uprzejmie zawiadamiam, żc Decyzją Wojewody Dolnośląskiego n r 335/2018

z dnia 28 listopada 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 67 814
Razem 67 814

i tyk i SpołecznejZmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Po 

ZP-ZS.3111.176.2018.JK z dnia 26 listopada 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 zm iana 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 stronic dochodów.



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.720.2018. KR

Wrocław, dnia 28 listopada 2018 r.

Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 335/2018 

z dnia 28 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżccic na rok 2 0 18 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego
Kwota

zmniejszenia

852 85202 2130
Starostwo Powiatowe Ząbkowice 

Śląskie 96 351

Razem 96 351
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Po ityki Społecznej

ZP-ZS.3111.176.2018JK  z dnia 26 listopada 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 nicpod legające go 

dofinansowaniu z dotacji.

Jednocześnie informuję, żc powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżccic 

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,

Podzadanic 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

N iniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rek 2018 

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.720.2018. KR

W O JEW O D A  D O LN O SLĄ SK I Wrocław, dnia 28 listopada 2018 r.

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

Uprzejmie zawiadamiam, żc Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 335/2018 

z dnia 28 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w hudżccic na rok 2018 następujące zmiany:

(w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zmniejszenia

852 85202 2130 Starostwo Powiatowe Zgorzelec 61 942
Razem 61 942

ityki SpołecznejZmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Po 

ZP-ZS.3111.176.2018.JK z  dnia 26 listopada 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 nicpodlcgającego 

dofinansowaniu z dotacji.

Jednocześnie informuję, żc 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,

Podzadanic 13.1.2. - W spieranie 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.
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W O JEW O D A  D OLNO ŚLĄ SK I 

FR-RP.3 I I I .720.2018.KR

Wrocław, dnia 28 łistopada 2018 r.

U rząd  M iasta 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 335/2018 

z  dnia 28 listopada 2018 r. zostały wprowadzone wr budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział P a ra g ra f Jednostka  sam orządu tery torialnego
Kwota

zm niejszenia

852 85202 2130 m.n.p.p. Legnica 10 573
Razem 10 573

ityki SpołecznejZmiany dokonano zgodnie /. wnioskiem Wydziału Zdrowia i Po 

ZP-ZS.3111.176.2018.JK z  dnia 26 listopada 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 niepodlegająccgo 

dofinansowaniu z dotacji.

Jednocześnie informuję, ze powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w  budżecie 

W ojewody 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. - W spieranie 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 stronic dochodów.



FB-BP.3 I I I .720.2018.KR
Urząd Miasta 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 335/2018 

z dnia 28 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

W OJEW ODA DOT.NOŚI>ĄSKI Wrocław, dnia 28 listopada 2 0 18 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zmniejszenia

852 85202 2130 ni.n.p.p. Wrocław 151 501
iazem 151 501

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Po i tyk i Społecznej

ZP-ZS.3111.176.2018.JK z  dnia 26 listopada 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, żc 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. - W spieranie 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.


