
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.203.2020.MJ

Urząd Miasta 
Bielawa

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.246.2020.MF.2579 
( nr wewnętrzny -  MF095) z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 
2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Bielawa 852 85203
2010 77 000,00

6310 175 000,00

Razem 252 000,00

85203 w tym:

Organ prowadzący 
(gmina) Adres ośrodka wsparcia §2010 środki

remontowe wyposażenie
85203

razem §6310

Bielawa UM
Zespól Ośrodków Wsparcia-Środowiskowy 

Dom Samopomocy ul. Lotnicza 5,58-260 
Bielawa

77 000,00 48 000,00 29 000,00 175 000,00

razem 77 000,00 48 000,00 29 000,00 175 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań bieżących oraz na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznacza się na 
finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 
pkt 5 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51 c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem 
kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 
20 grudnia 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w  układzie 
zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 
dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 
przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF095.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.203.2020.MJ

Urząd Miasta 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.246.2020.MF.2579 
( nr wewnętrzny -  MF095) z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 
2020 zawiadamiani, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Bolesławiec 852 85203
2010 30 000,00

6310 65 000,00

Razem 95 000,00

85203 w tym:

Organ prowadzący (gmina) Adres ośrodka wsparcia §2010
środki remontowe

85203

razem §6310

Bolesławiec UM
I Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu 

Aleja Tysiąclecia 32 D, 59-700 Bolesławiec
10 000,00 10 000,00

Bolesławiec UM
II Środowiskowy dom Samopomocy w Bolesławcu 

ul. Parkowa 11,59-700 Bolesławiec
20 000,00 20 000,00 65 000,00

razem 30 000,00 30 000,00 65 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań bieżących oraz na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznacza się na 
finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 
pkt 5ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51 c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem 
kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 
20 grudnia 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 
zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 
dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 
przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF095.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 łipca 2020 r.

FB-BP.3111.203.2020.MJ

Urząd Miasta 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.246.2020.MF.2579 
( nr wewnętrzny -  MF095) z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 
2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Dzierżoniów 852 85203
2010 208 548,00

6310 40 000,00
Razem 248 548,00

85203 w  tym:

Organ prowadzący 
(gmina) Adres ośrodka wsparcia §2010 środki na bieżącą 

działalność

85203

razem §6310

Dzierżoniów UM
Środowiskowy Dom Samopomocy w 

Dzierżoniowie ul. Nowowiejska 88a, 58-200 
Dzierżoniów

208 548,00 208 548,00 40 000,00

razem 208 548,00 208 548,00 40 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań bieżących oraz na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznacza się na 
finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie 
nowych miejsc i ich utrzymanie (1 7  miejsc), stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy o pomocy 
społecznej oraz art. 51 c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla 
rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 
zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 
dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 
przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF095.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
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FB-BP.3111.203.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.246.2020.MF.2579 
( nr wewnętrzny -  MF095) z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 
2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Wrocław 852 85203 2010 505 589,00

Razem 505 589,00

Organ prowadzący 
(gmina)

Adres ośrodka wsparcia

85203

§2010

w  tym:

środki
remontowe wyposażenie

środki na 
bieżącą 

działalność

środki na 
zwiększenie 

dotacji w oparciu 
o art.. 51 c ust. 5 
ustawy o pomocy 

społecznej
razem

W roclaw UM ŚDS "Bonitum" ul. Komuny 
Paryskiej 28, Wrocław 430 589,00 368 025,00 62 564,00

Wroclaw UM
ŚDS "Opieka i Troska" ul. 

Kielczowska 43/6 Wrocław
30 000,00 10 000,00 20 000,00

W roclaw UM SDS "Art." ul. Nowowiejska 20f, 
Wrocław

45 000,00 20 000,00 25 000,00

razem 505 589,00 30 000,00 45 000,00 368 025,00 62 564,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań bieżących, z rezerwy 
celowej (cz. 83, poz. 25) przeznacza się na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie (3 0  miejsc 
w tym 17 miejsc dla os. ze spectrum autyzmu lub z niepełnosprawnością sprzężoną), stosownie do 
art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51 c ust. 5 tej ustawy w związku 
z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady 
Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 
zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 
dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 
przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF095.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.203.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Lądek Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.246.2020.MF.2579 
( nr wewnętrzny -  MF095) z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 
2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Lądek Zdrój 852 85203 2010 132 869,00

Razem 132 869,00

Organ
prowadzący

(gmina)
Adres ośrodka wsparcia

85203

§2010

w tym:

środki
remontowe wyposażenie

środki na 
bieżącą 

działalność

środki na 
zwiększenie 

dotacji w oparciu 
o art.. 51 c ust. 5 
ustawy o pomocy 

społecznej
razem

Lądek Zdrój UMiG
Srodwiskowy Dom Samopomocy 
w Lądku-Zdroju ul. Polna 5 57- 

540 Lądek Zdrój
132 869,00 65 000,00 19 500,00 42 060,00 6 309,00

razem 132 869,00 65 000,00 19 500,00 42 060,00 6 309,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań bieżących, z rezerwy 
celowej (cz. 83, poz. 25) przeznacza się na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie ( 6 miejsc 
w tym 3 miejsca dla os. ze spectrum autyzmu lub z niepełnosprawnością sprzężoną), stosownie do 
art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51 c ust. 5 tej ustawy w związku 
z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady 
Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 
zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 
dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 
przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF095.

Z up. WOJEj OBLASKIEGO
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FB-BP.3111.203.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 lipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.246.2020.MF.2579 
( nr wewnętrzny -  MF095) z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 
2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Oława 852 85203
2010 450 000,00

6310 120 000,00

Razem 570 000,00

85203 w tym:

Organ prowadzący 
(gmina) Adres ośrodka wsparcia §2010

środki remontowe
85203

razem §6310

Oława UG
Środowiskowy Dom Samopomocy Oleśnica 

Mała 52 
55-200 Oława

450 000,00 450 000,00 120 000,00

razem 450 000,00 450 000,00 120 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań bieżących oraz na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznacza się na 
finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 
pkt 5 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51 c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem 
kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 
20 grudnia 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 
zadaniowym na 2020 rok 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 w budżecie na rok 2020 po stronie 
dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 
przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF095.
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