
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.99.2017.KR

Urząd Miasta 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 31/2017 

z dnia 10 kwietnia 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85228 2010 UM Wrocław 54 926
Razem 54 926

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.33.2017.AN z dnia 06 kwietnia 2017 r.

Zwiększenie dotacji dla gminy przeznaczone jest na rozpoczęcie i kontynuację 

realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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 2017 

po stronie dochodów.

Z up. W O JE W ^ f^ N O Ś L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.99.2017.KR

Urząd Miasta 
Zgorzelec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 31/2017 

z dnia 10 kwietnia 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85228 2010 UM Zgorzelec 7 000
Razem 7 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.33.2017.AN z dnia 06 kwietnia 2017 r.

Zwiększenie dotacji dla gminy przeznaczone jest na rozpoczęcie i kontynuację 

realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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 2017 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWOD^ETÓLNOŚIĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.99.2017.KR

Urząd Miasta 
Złotoryja

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 31/2017 

z dnia 10 kwietnia 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85228 2010 UM Złotoryja 12 544
Razem 12 544

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.33.2017.AN z dnia 06 kwietnia 2017 r.

Zwiększenie dotacji dla gminy przeznaczone jest na rozpoczęcie i kontynuację 

realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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 2017 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWOD)^0ÓL^0ŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.99.2017.KR

Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 31/2017 

z dnia 10 kwietnia 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85228 2010 UMiG Bardo 37 500
Razem 37 500

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.33.2017.AN z dnia 06 kwietnia 2017 r.

Zwiększenie dotacji dla gminy przeznaczone jest na rozpoczęcie i kontynuację 

realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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 2017 

po stronie dochodów.

2 up. W O J E W O p K ^ I ^ L Ą S K I E G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.99.2017.KR

Urząd Miasta i Gminy 
Bierutów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 31/2017 

z dnia 10 kwietnia 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85228 2010 UMiG Bierutów 20 520
Razem 20 520

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.33.2017.AN z dnia 06 kwietnia 2017 r.

Zwiększenie dotacji dla gminy przeznaczone jest na rozpoczęcie i kontynuację 

realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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 2017 

po stronie dochodów.

Z up. W O J E W O D ^ L ^ t A S K IE G O

Edyta Sapała 
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.99.2017.KR

Urząd Miasta i Gminy 
Olszyna

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 31/2017 

z dnia 10 kwietnia 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85228 2010 UMiG Olszyna 20 160
Razem 20 160

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.33.2017.AN z dnia 06 kwietnia 2017 r.

Zwiększenie dotacji dla gminy przeznaczone jest na rozpoczęcie i kontynuację 

realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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 2017 

po stronie dochodów.

Z up.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

WOJEWOm^U^LĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 kwietnia 2017 r.

FB-BP.3111.99.2017.KR

Urząd Gminy 
Przeworno

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 31/2017 

z dnia 10 kwietnia 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85228 2010 UG Przeworno 2 560
Razem 2 560

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.33.2017.AN z dnia 06 kwietnia 2017 r.

Zwiększenie dotacji dla gminy przeznaczone jest na rozpoczęcie i kontynuację 

realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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 2017 

po strome dochodów.

2 up. w o jew o d ^0(5l̂ ląsk iego

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu


