
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.140.2020.MJ

Wrocław, dnia 26 maja 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 78/2020 z dnia 

25 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

852 85202 2130 Powiat Dzierżoniowski 7 061,00 0,00
Razem 7 061,00 0 ,00

Powiat DPS

Zwiększenia na 
dofinansowanie 

zadań 
remontowych

Zwiększenia na 
dofinansowanie 

bieżącej 
działalności

Korekta w oparciu o art. 87 
ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 

o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego

Zmniejszenia Zwiększenia

SP DZIERZONIOW Bielawa 7 061,00
Razem 0,00 0,00 7 061,00 0,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.53.2020.RZ z dnia 21 maja 2020 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 

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

domu mieszkańca skierowanego po 1 styczna 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu 

z dotacji, za m-ce: styczeń wg stanu na 31.12.2019 r., luty wg stanu na 31.01.2020 r., marzec wg 

stanu na 29.02.2020 r., kwiecień wg stanu na 31.03.2020 r., maj wg stanu na 30.04.2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.
Z up.

KIEROW NIK ODDZIAŁU
Budżetuj Planowania 

w V'/yd.:;;jIe M ariso '.v  i Bi;.'« t u

Kolarzyna Szponarska

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C elinl -Ü /fItyrlm r>ziedzidk
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów I Budżetu



FB-BP.3111.140.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 26 maja 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 78/2020 z dnia 

25 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

852 85202 2130 Powiat Głogowski 1 748,00 0,00
Razem 1 748,00 0,00

Powiat DPS

Zwiększenia na 
dofinansowanie 

zadań 
remontowych

Zwiększenia na 
dofinansowanie 

bieżącej 
działalności

Korekta w oparciu o art. 87 
ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 

o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego

Zmniejszenia Zwiększenia
SP GŁOGÓW Głogów 1 748,00

Razem 0,00 0,00 1 748,00 0,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.53.2020.RZ z dnia 21 maja 2020 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 

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

domu mieszkańca skierowanego po 1 styczna 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu 

z dotacji, zam-ce: styczeń wg stanu na 31.12.2019 r., luty wg stanu na 31.01.2020 r., marzec wg 

stanu na 29.02.2020 r., kwiecień wg stanu na 31.03.2020 r., maj wg stanu na 30.04.2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.
Z up. WOJEWODY. D ^ O ^ Ą S K IE G O

Celina m łffzeńh Dzieclziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Starostwo Powiatowe 
Góra

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 maja 2020 r.

FB-BP.3111.140.2020.MJ

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 78/2020 z dnia 

25 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dzia! Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

852 85202 2130 Powiat Górowski 3 408,00 0,00
Razem 3 408,00 0,00

Powiat DPS

Zwiększenia na 
dofinansowanie 

zadań 
remontowych

Zwiększenia na 
dofinansowanie 

bieżącej 
działalności

Korekta w oparciu o art. 87 
ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 

o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego

Zmniejszenia Zwiększenia
SP GÓRA Wroniniec 3 408,00

Razem 0,00 0,00 3 408,00 0,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.53.2020.RZ z dnia 21 maja 2020 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 

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

domu mieszkańca skierowanego po 1 styczna 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu 

z dotacji, za m-ce: styczeń wg stanu na 31.12.2019 r., luty wg stanu na 31.01.2020 r., marzec wg 

stanu na 29.02.2020 r., kwiecień wg stanu na 31.03.2020 r., maj wg stanu na 30.04.2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie

dochodów. / ~ \
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

I * n f /
Celi/1 icdzi a k

DYREKTOR WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.140.2020.MJ

Wrocław, dnia 26 maja 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Jawor

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 78/2020 z dnia 

25 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

852 85202 2130 Powiat Jaworski 78 580,00 149 700,00
Razem 78 580,00 149 700,00

Powiat DPS

Zwiększenia na 
dofinansowanie 

zadań 
remontowych

Zwiększenia na 
dofinansowanie 

bieżącej 
działalności

Korekta w oparciu o art. 87 
ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 

o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego

Zmniejszenia Zwiększenia
SP JAWOR Jawor 149 700,00 78 580,00

Razem 149 700,00 0,00 78 580,00 0,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.53.2020.RZ z dnia 21 maja 2020 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 

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

domu mieszkańca skierowanego po 1 styczna 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu 

z dotacji, za m-ce: styczeń wg stanu na 31.12.2019 r., luty wg stanu na 31.01.2020 r., marzec wg 

stanu na 29.02.2020 r., kwiecień wg stanu na 31.03.2020 r., maj wg stanu na 30.04.2020 r.

Zwiększenia dotacji dokonano z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów 

prowadzonych w domach pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w 

budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów. Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celino Miedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.140.2020.MJ

Wrocław, dnia 26 maja 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 78/2020 z dnia 
25 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

852 85202 2130 Powiat Jeleniogórski 72 330,00 151 123,00
Razem 72 330,00 151 123,00

Powiat DPS

Zwiększenia na 
dofinansowanie 

zadań 
remontowych

Zwiększenia na 
dofinansowanie 

bieżącej 
działalności

Korekta w oparciu o art. 87 
ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 

o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego

Zmniejszenia Zwiększenia
SP JELENIA 

GÓRA Kowary 55 000,00 2 852,00
Sosnówka 55 000,00 928,00
Janowice
Wielkie 20 000,00 1 123,00
Miłków 20 000,00
Szklarska
Poręba 68 550,00

Razem 0,00 150 000,00 72 330,00 1 123,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
nr ZP-ZS.3111.53.2020.RZ z dnia 21 maja 2020 r.

Korekty dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, 
niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do domu 
mieszkańca skierowanego po 1 styczna 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu 
z dotacji, za m-ce: styczeń wg stanu na 31.12.2019 r., luty wg stanu na 31.01.2020 r., marzec wg 
stanu na 29.02.2020 r., kwiecień wg stanu na 31.03.2020 r., maj wg stanu na 30.04.2020 r.

Zwiększenia dotacji dokonano z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności 
domów pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 
Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 
Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,
Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,
Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 
społecznej

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 
dochodów.

Z up. WOJEWODY. DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina {w ^ r M ^ W jr d z ia k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów ilBudżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.140.2020.MJ

Wrocław, dnia 26 maja 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 78/2020 z dnia 

25 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

852 85202 2130 Powiat Kamiennogórski 35 358,00 24 800,00
Razem 35 358,00 24 800,00

Powiat DPS

Zwiększenia na 
dofinansowanie 

zadań 
remontowych

Zwiększenia na 
dofinansowanie 

bieżącej 
działalności

Korekta w oparciu o art. 87 
ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 

o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego

Zmniejszenia Zwiększenia
SP KAMIENNA 

GÓRA Szarocin 24 800,00 35 358,00
Razem 24 800,00 0,00 35 358,00 0,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.53.2020.RZ z dnia 21 maja 2020 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 

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

domu mieszkańca skierowanego po 1 styczna 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu 

z dotacji, za m-ce: styczeń wg stanu na 31.12.2019 r., luty wg stanu na 31.01.2020 r., marzec wg 

stanu na 29.02.2020 r., kwiecień wg stanu na 31.03.2020 r., maj wg stanu na 30.04.2020 r.

Zwiększenia dotacji dokonano z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów 

prowadzonych w domach pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów. 7  up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C eliruU ^iuJM ^dedziak
DYREKTOR M/DZIAŁU

Finansów i E udżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.140.2020.MJ

Wrocław, dnia 26 maja 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 78/2020 z dnia 
25 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

852 85202 2130 Powiat Kłodzki 457 350,00 239 094,00
Razem 457 350,00 239 094,00

Powiat DPS
Zwiększenia na 
dofinansowanie 

zadań 
remontowych

Zwiększenia na 
dofinansowanie 

bieżącej działalności

Korekta w oparciu o art. 87 ustawy z 
dnia 13 listopada 2003 r. o 

dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego

Zmniejszenia Zwiększenia

SP KŁODZKO
Bystrzyca
Kłodzka 40 400,00 11963,00
Nowa Ruda 80 800,00 7 287,00
Podzamek 40 400,00 98 513,00
Szczytna 264 831,00
Ludwikowice
Kł. 35 929,00
Jugów 40 400,00 17 844,00
Scinawka Dolna 
21 58 077,00

Razem 0,00 202 000,00 457 350,00 37 094,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
nr ZP-ZS.3111.53.2020.RZ z dnia 21 maja 2020 r.

Korekty dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, 
niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do domu 
mieszkańca skierowanego po 1 styczna 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu 
z dotacji, za m-ce: styczeń wg stanu na 31.12.2019 r., luty wg stanu na 31.01.2020 r., marzec wg 
stanu na 29.02.2020 r., kwiecień wg stanu na 31.03.2020 r., maj wg stanu na 30.04.2020 r.

Zwiększenia dotacji dokonano z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności 
domów pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 
Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 
Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,
Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,
Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 
społecznej

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie
dochodów. .. /  ,

: up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.140.2020.MJ

Wrocław, dnia 26 maja 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 78/2020 z dnia 
25 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

852 85202 2130 Powiat Legnicki 430 046,00 74 000,00
Razem 430 046,00 74 000,00

Powiat DPS

Zwiększenia na 
dofinansowanie 

zadań 
remontowych

Zwiększenia na 
dofinansowanie 

bieżącej 
działalności

Korekta w oparciu o art. 87 
ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 

o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego

Zmniejszenia Zwiększenia

SP LEGNICA
"Prząśnik" w 
Brenniku 24 000,00 2 991,00
Legnickie
Pole 50 000,00 427 055,00

Razem 0,00 74 000,00 430 046,00 0,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
nr ZP-ZS.3111.53.2020.RZ z dnia 21 maja 2020 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 
społecznej, niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do 
domu mieszkańca skierowanego po 1 styczna 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu 
z dotacji, za m-ce: styczeń wg stanu na 31.12.2019 r., luty wg stanu na 31.01.2020 r., marzec wg 
stanu na 29.02.2020 r., kwiecień wg stanu na 31.03.2020 r., maj wg stanu na 30.04.2020 r.

Zwiększenia dotacji dokonano z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności 
domów pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 
Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 
Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,
Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,
Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 
społecznej

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 
dochodów.

Z up. WOJEWODY Dgró^ŚLĄSKIEGG

Celiu>(\ m  'JMJLUJzjcchiak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.140.2020.MJ

Wrocław, dnia 26 maja 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 78/2020 z dnia 

25 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

852 85202 2130 Powiat Lwówecki 103 424,00 0,00
Razem 103 424,00 0,00

Powiat DPS

Zwiększenia na 
dofinansowanie 

zadań 
remontowych

Zwiększenia na 
dofinansowanie 

bieżącej 
działalności

Korekta w oparciu o art. 87 
ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 

o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego

Zmniejszenia Zwiększenia
SP LWÓWEK ŚL. Mirsk 4 400,00

Nielestno 99 024,00
Razem 0,00 0,00 103 424,00 0,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.53.2020.RZ z dnia 21 maja 2020 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 

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

domu mieszkańca skierowanego po 1 styczna 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu 

z dotacji, za m-ce: styczeń wg stanu na 31.12.2019 r., luty wg stanu na 31.01.2020 r., marzec wg 

stanu na 29.02.2020 r., kwiecień wg stanu na 31.03.2020 r., maj wg stanu na 30.04.2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów. Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina 
DYREWPSRWYpZIAŁU 

Finansów i BirJżetu



FB-BP.3111.140.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 26 maja 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Milicz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 78/2020 z dnia 

25 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

852 85202 2130 Powiat Milicki 210 106,00 0,00
Razem 210 106,00 0,00

Powiat DPS

Zwiększenia na 
dofinansowanie 

zadań 
remontowych

Zwiększenia na 
dofinansowanie 

bieżącej 
działalności

Korekta w oparciu o art. 87 
ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 

o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego

Zmniejszenia Zwiększenia
SP MILICZ Milicz 41 368,00

Krośnice 168 738,00
Razem 0,00 0,00 210 106,00 0,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.53.2020.RZ z dnia 21 maja 2020 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 

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

domu mieszkańca skierowanego po 1 styczna 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu 

z dotacji, za m-ce: styczeń wg stanu na 31.12.2019 r., luty wg stanu na 31.01.2020 r., marzec wg 

stanu na 29.02.2020 r., kwiecień wg stanu na 31.03.2020 r., maj wg stanu na 30.04.2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów. Z up. WOJEWODY D' 'LASKIEGO

:elin  
DYFEKT

iied ziak  
WYDZIAŁU 
Budżetu



Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 maja 2020 r.

FB-BP.3111.140.2020.MJ

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 78/2020 z dnia 

25 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

852 85202 2130 Powiat Oleśnicki 542 648,00 0,00
Razem 542 648,00 0,00

Powiat DPS

Zwiększenia na 
dofinansowanie 

zadań 
remontowych

Zwiększenia na 
dofinansowanie 

bieżącej 
działalności

Korekta w oparciu o art. 87 
ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 

o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego

Zmniejszenia Zwiększenia
SP OLEŚNICA Ostrowina 528 422,00

Dobroszyce 14 226,00
Razem 0,00 0,00 542 648,00 0,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.53.2020.RZ z dnia 21 maja 2020 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 

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

domu mieszkańca skierowanego po 1 styczna 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu 

z dotacji, za m-ce: styczeń wg stanu na 31.12.2019 r., luty wg stanu na 31.01.2020 r., marzec wg 

stanu na 29.02.2020 r., kwiecień wg stanu na 31.03.2020 r., maj wg stanu na 30.04.2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.



FB-BP.3111.140.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 26 maja 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Oława

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 78/2020 z dnia 

25 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

852 85202 2130 Powiat Oławski 7 164,00 0,00
Razem 7 164,00 0,00

Powiat DPS

Zwiększenia na 
dofinansowanie 

zadań 
remontowych

Zwiększenia na 
dofinansowanie 

bieżącej 
działalności

Korekta w oparciu o art. 87 
ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 

o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego

Zmniejszenia Zwiększenia
SP OŁAWA Oława 7 164,00

Razem 0,00 0,00 7164,00 0,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.53.2020.RZ z dnia 21 maja 2020 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 

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

domu mieszkańca skierowanego po 1 styczna 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu 

z dotacji, zam-ce: styczeń wg stanu na 31.12.2019 r., luty wg stanu na 31.01.2020 r., marzec wg 

stanu na 29.02.2020 r., kwiecień wg stanu na 31.03.2020 r., maj wg stanu na 30.04.2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina^ W ied zia k
DYR'“KT(JR WYDZIAŁU

FinansaiA' i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.140.2020.MJ

Wrocław, dnia 26 maja 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 78/2020 z dnia 

25 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

852 85202 2130 Powiat Średzki 9 551,00 0,00
Razem 9 551,00 0,00

Powiat DPS

Zwiększenia na 
dofinansowanie 

zadań 
remontowych

Zwiększenia na 
dofinansowanie 

bieżącej 
działalności

Korekta w oparciu o art. 87 
ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 

o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego

Zmniejszenia Zwiększenia
SP ŚRODA 
ŚLĄSKA Malczyce 9 551,00

Razem 0,00 0,00 9 551,00 0,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.53.2020.RZ z dnia 21 maja 2020 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 

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

domu mieszkańca skierowanego po 1 styczna 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu 

z dotacji, za m-ce: styczeń wg stanu na 31.12.2019 r., luty wg stanu na 31.01.2020 r., marzec wg 

stanu na 29.02.2020 r., kwiecień wg stanu na 31.03.2020 r., maj wg stanu na 30.04.2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.
Z up. WOJEWODY DplNOSLĄSKIEG

C e 1 in edz iak
DYREKTOR WYDZIAŁU 

FinansóW i Budżetu



Starostwo Powiatowe 
Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 78/2020 z dnia 

25 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 maja 2020 r.

FB-BP.3111.140.2020.MJ

(w złotych

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

852 85202 2130 Powiat Świdnicki 49 134,00 0,00
Razem 49 134,00 0,00

)

Powiat DPS

Zwiększenia na 
dofinansowanie 

zadań 
remontowych

Zwiększenia na 
dofinansowanie 

bieżącej 
działalności

Korekta w oparciu o art. 87 
ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 

o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego

Zmniejszenia Zwiększenia
SP ŚWIDNICA Jaskulin 7 150,00

Świebodzice 41 984,00
Razem 0,00 0,00 49 134,00 0,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.53.2020.RZ z dnia 21 maja 2020 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 

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

domu mieszkańca skierowanego po 1 styczna 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu 

z dotacji, za m-ce: styczeń wg stanu na 31.12.2019 r., luty wg stanu na 31.01.2020 r., marzec wg 

stanu na 29.02.2020 r., kwiecień wg stanu na 31.03.2020 r., maj wg stanu na 30.04.2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie

dochodów. / \
Z up. WOJEWODY Q,0/N0$lĄ3KIEG0



FB-BP.3111.140.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 26 maja 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 78/2020 z dnia 

25 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

852 85202 2130 Powiat Trzebnicki 125 113,00 0,00
Razem 125 113,00 0,00

Powiat DPS

Zwiększenia na 
dofinansowanie 

zadań 
remontowych

Zwiększenia na 
dofinansowanie 

bieżącej 
działalności

Korekta w oparciu o art. 87 
ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 

o dochodach jednostek  
samorządu terytorialnego

Zmniejszenia Zwiększenia

SP TRZEBNICA
Oborniki
Śląskie 0,00 0,00 125 113,00 0,00

Razem 0,00 0,00 125 113,00 0,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.53.2020.RZ z dnia 21 maja 2020 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 

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

domu mieszkańca skierowanego po 1 styczna 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu 

z dotacji, za m-ce: styczeń wg stanu na 31.12.2019 r., luty wg stanu na 31.01.2020 r., marzec wg 

stanu na 29.02.2020 r., kwiecień wg stanu na 31.03.2020 r., maj wg stanu na 30.04.2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów. z Up. WOJEWODY DG^ÓLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.140.2020.MJ

Wrocław, dnia 26 maja 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 78/2020 z dnia 

25 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

852 85202 2130 Powiat Ząbkowicki 173 515,00 0,00
Razem 173 515,00 0,00

Powiat DPS

Zwiększenia na 
dofinansowanie 

zadań 
remontowych

Zwiększenia na 
dofinansowanie 

bieżącej 
działalności

Korekta w oparciu o art. 87 
ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 

o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego

Zmniejszenia Zwiększenia
SP ZĄBKOWICE 

ŚLĄSKIE Henryków 3 721,00
Ziębice 62 077,00
Ząbkowice 14 295,00
Opolnica 93 422,00

Razem 0,00 0,00 173 515,00 0,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.53.2020.RZ z dnia 21 maja 2020 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 

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

domu mieszkańca skierowanego po 1 styczna 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu 

z dotacji, za m-ce: styczeń wg stanu na 31.12.2019 r., luty wg stanu na 31.01.2020 r., marzec wg 

stanu na 29.02.2020 r., kwiecień wg stanu na 31.03.2020 r., maj wg stanu na 30.04.2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rol  ̂j2 ,0 2 0 r p o  s t K j n j ^

dochodów. P¡mm«
Finansów i 3udżetu



Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 maja 2020 r.

FB-BP.3111.140.2020.MJ

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 78/2020 z dnia 
25 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

852 85202 2130 Powiat Zgorzelecki 149 458,00 0,00
Razem 149 458,00 0,00

)

Powiat DPS

Zwiększenia na 
dofinansowanie 

zadań 
remontowych

Zwiększenia na 
dofinansowanie 

bieżącej 
działalności

Korekta w oparciu o art. 87 
ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 

o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego

Zmniejszenia Zwiększenia

SP ZGORZELEC
Zgorzelec
ul.Pułaskiego 21 713,00
Zgorzelec 
ul.Przechodnia 47 951,00
Opolno Zdrój 79 794,00

Razem 0,00 0,00 149 458,00 0,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
nr ZP-ZS.3111.53.2020.RZ z dnia 21 maja 2020 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 
społecznej, niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do 
domu mieszkańca skierowanego po 1 styczna 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu 
z dotacji, za m-ce: styczeń wg stanu na 31.12.2019 r., luty wg stanu na 31.01.2020 r., marzec wg 
stanu na 29.02.2020 r., kwiecień wg stanu na 31.03.2020 r., maj wg stanu na 30.04.2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 
Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 
Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,
Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,
Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 
społecznej

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 
dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.140.2020.MJ

Wrocław, dnia 26 maja 2020 r.

Urząd Miasta 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 78/2020 z dnia 

25 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

852 85202 2130 MNPP Legnica 11 963,00 0,00
Razem 11 963,00 0,00

Powiat DPS

Zwiększenia na 
dofinansowanie 

zadań 
remontowych

Zwiększenia na 
dofinansowanie 

bieżącej 
działalności

Korekta w oparciu o art. 87 
ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 

o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego

Zmniejszenia Zwiększenia
MNPP LEGNICA Grabskiego 11 0,00 0,00 11 963,00 0,00

Razem 0,00 0,00 11 963,00 0,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.53.2020.RZ z dnia 21 maja 2020 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 

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

domu mieszkańca skierowanego po 1 styczna 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu 

z dotacji, zam-ce: styczeń wg stanu na 31.12.2019 r., luty wg stanu na 31.01.2020 r., marzec wg 

stanu na 29.02.2020 r., kwiecień wg stanu na 31.03.2020 r., maj wg stanu na 30.04.2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.
Z up. WOJEWODY DOj/jOftLASKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.140.2020.MJ

Wrocław, dnia 26 maja 2020 r.

Urząd Miasta 
Wałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 78/2020 z dnia 

25 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Zmniejszenia Zwiększenia

852 85202 2130 MNPP Wałbrzych 4 270,00 0,00
Razem 4 270,00 0,00

Powiat DPS

Zwiększenia na 
dofinansowanie 

zadań 
remontowych

Zwiększenia na 
dofinansowanie 

bieżącej 
działalności

Korekta w oparciu o art. 87 
ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 

o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego

Zmniejszenia Zwiększenia
MNPP

WAŁBRZYCH Wałbrzych 4 2 70,00
Razem 0,00 0,00 4 270,00 0,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.53.2020.RZ z dnia 21 maja 2020 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 

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

domu mieszkańca skierowanego po 1 styczna 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu 

z dotacji, za m-ce: styczeń wg stanu na 31.12.2019 r., luty wg stanu na 31.01.2020 r., marzec wg 

stanu na 29.02.2020 r., kwiecień wg stanu na 31.03.2020 r., maj wg stanu na 30.04.2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie

dochodow. y  i i i n  iriA/An\/ r-* rL up. WOJEWODY DQtKPŚLASKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.140.2020.MJ

Wrocław, dnia 26 maja 2020 r.

Urząd Miasta 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 78/2020 z dnia 
25 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

852 85202 2130 Miasto na prawach powiatu: Wrocław 180 129,00 0,00
Razem 180 129,00 0,00

Powiat DPS

Zwiększenia na 
dofinansowanie 

zadań 
remontowych

Zwiększenia na 
dofinansowanie 

bieżącej 
działalności

Korekta w oparciu o art. 87 
ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 

o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego

Zmniejszenia Zwiększenia
MNPP

WROCŁAW
Karmelkowa
25/27 26 917,00
Mączna 3 24 604,00
Świątnicka
25/27 36 688,00
Farna 3 16 647,00
Objazdowa 40 74 163,00
Jutrosińska 29 1 110,00

Razem 0,00 0,00 180 129,00 0,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
nr ZP-ZS.3111.53.2020.RZ z dnia 21 maja 2020 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 
społecznej, niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do 
domu mieszkańca skierowanego po 1 styczna 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu 
z dotacji, za m-ce: styczeń wg stanu na 31.12.2019 r., luty wg stanu na 31.01.2020 r., marzec wg 
stanu na 29.02.2020 r., kwiecień wg stanu na 31.03.2020 r., maj wg stanu na 30.04.2020 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 
Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 
Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,
Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,
Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 
społecznej

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 
dochodów.


