
FB-BP.3111.275.2019. JJ
Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.283.2019.MF.2281 

(nr wewnętrzny MF082) z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2019 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 lipca 2019 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

852 85203 2110 Starostwo Powiatowe Kamienna Góra 15 000
Razem 15 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone 

są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie 

do art. 20 ust. 1 pkt 2 i art. 51 c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku Programem 

„Za życiem”, dla Ośrodka Wsparcia przy ul. Kościuszki 6, 58-400 Kamienna Góra, wydatki 

na wyposażenie.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 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 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z ww. decyzji Ministra Finansów 

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF082.



FB-BP.3111.275.2019.JJ
Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.283.2019.MF.2281 

(nr wewnętrzny MF082) z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2019 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 łipca 2019 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

852 85203 2110
Starostwo Powiatowe Kłodzko 40 000

852 85203 6410 18 000
Razem 58 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone 

są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie 

do art. 20 ust. 1 pkt 2 i art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku Programem 

„Za życiem”, dla Ośrodka Wsparcia przy ul. Szkolna 8, 57-300 Kłodzko, w tym na:

- wydatki remontowe (w kwocie 20 000 zł)

- wydatki na wyposażenie (w kwocie 20 000 zł)

- wydatki na inwestycje (w kwocie 18 000 zł)

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 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 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z ww. decyzji Ministra Finansów 

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF082.



FB-BP.3111.275.2019. JJ
Starostwo Powiatowe 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.283.2019.MF.2281 

(nr wewnętrzny MF082) z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2019 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 lipca 2019 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

852 85203 2110
Starostwo Powiatowe Legnica 52 160

852 85203 6410 200 000
Razem 252 160

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone 

są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie 

do art. 20 ust. 1 pkt 2 i art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku Programem 

„Za życiem”, dla

•  Ośrodka Wsparcia przy ul. Sobieskiego 2, 59-225 Chojnów, na wydatki na

wyposażenie (w kwocie 32 160 zł),

•  Ośrodka Wsparcia przy ul. Reja 3, 59-225 Chojnów, w tym na wydatki na

wyposażenie (w kwocie 20 000 zł), wydatki na inwestycje (w kwocie 200 000 zł)

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 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 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z ww. decyzji Ministra Finansów 

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF082.



FB-BP.3111.275.2019. JJ
Starostwo Powiatowe 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.283.2019.MF.2281 

(nr wewnętrzny MF082) z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2019 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 lipca 2019 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

852 85203 2110
Starostwo Powiatowe Lubań

30 000
852 85203 6410 25 000

Razem 55 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone 

są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osSb z zaburzeniami psychicznymi, stosownie 

do art. 20 ust. 1 pkt 2 i art. 5 lc  ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku Programem 

„Za życiem”, dla Ośrodka Wsparcia przy Smolnik nr 22, 59-820 Leśna, w tym na :

- wydatki remontowe (w kwocie 20 000 zł)

- wydatki na wyposażenie (w kwocie 10 000 zł)

- wydatki na inwestycje (w kwocie 25 000 zł)

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 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 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z ww. decyzji Ministra Finansów 

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF082.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 lipca 2019 r.

FB-BP.3111.275.2019.JJ
Starostwo Powiatowe 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.283.2019.MF.2281 

(nr wewnętrzny MF082) z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2019 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

852 85203 2110 Starostwo Powiatowe Oława 175 250
Razem 175 250

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone 

są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie 

do art. 20 ust. 1 pkt 2 i art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku Programem 

„Za życiem”, dla Ośrodka Wsparcia przy ul. Jarosława Iwaszkiewicza 9a, 55-200 Oława, 

na bieżącą działalność.

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 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 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z ww. decyzji Ministra Finansów 

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF082.



FB-BP.3111.275.2019. JJ
Starostwo Powiatowe 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.283.2019.MF.2281 

(nr wewnętrzny MF082) z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2019 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 lipca 2019 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

852 85203 2110 Starostwo Powiatowe Wołów 45 565
Razem 45 565

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone 

są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie 

do art. 20 ust. 1 pkt 2 i art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku Programem 

„Za życiem”, dla Ośrodka Wsparcia POW niepubliczny „Nasz Dom” przy ul. Inwalidów 

Wojennych 26, 56-100 Wołów, w tym na :

- wydatki na bieżącą działalność (w kwocie 35 050 zł)

- zwiększenie dotacji (w kwocie 10 515 zł).

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 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 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z ww. decyzji Ministra Finansów 

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF082.
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FB-BP.3111.275.2019. JJ
Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.283.2019.MF.2281 

(nr wewnętrzny MF082) z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2019 uprzejmie zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 lipca 2019 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

852 85203 2110
Starostwo Powiatowe Złotoryja 231 130

852 85203 6410 1 148 677
Razem 1379 807

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone 

są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie 

do art. 20 ust. 1 pkt 2 i art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku Programem 

„Za życiem”, dla Ośrodka Wsparcia przy ul. Wojska Polskiego 50, 59-500 Złotoryja, w tym 

na:

- wydatki na wyposażenie (w kwocie 140 000 zł),

- wydatki na bieżącą działalność (w kwocie 70 100 zł)

- zwiększenie dotacji (w kwocie 21 030 zł)

- wydatki na inwestycje (w kwocie 1 148 677 zł)

Ponadto informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2019 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 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 2019 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z ww. decyzji Ministra Finansów 

należy w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF082.


