
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 04 lipca 2017 r.

FB-BP.3111.227.2017.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Leśna

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 93/2017 

z dnia 03 lipca 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85228 2010 UMiG Leśna 22 260
Razem 22 260

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.72.2017.AN z dnia 30 czerwca 2017 r .

Powyższe środki przeznaczone były 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. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

E
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 04 lipca 2017 r.

FB-BP.3111.227.2017.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Pieńsk

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 93/2017 

z dnia 03 lipca 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 Pieńsk 12 160
Razem 12 160

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.72.2017.AN z dnia 30 czerwca 2017 r.

Powyższe środki przeznaczone są 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. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

JŹdyta Ś& ptfta 
DYRftKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 04 lipca 2017 r.

FB-BP.3111.227.2017.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Mirsk

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 93/2017 

z dnia 03 lipca 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 Mirsk 3 010
Razem 3 010

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.72.2017.AN z dnia 30 czerwca 2017 r.

Powyższe środki przeznaczone są 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 OJEW ODYpOLNO^LĄSKIEGO

4EdyiaSapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu


