
FB-BP.3111.339.2020.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 września 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Wałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 199/2020 

z dnia 28 września 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

851 85156 2110 SP Wałbrzych 8 930,00

Razem 8 930,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.111.2020.AM z dnia 24 września 2020 r .,z  przeznaczeniem na opłacenie 

składek na ubezpieczenie zdrowotne w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 20. - Zdrowie,

Zadanie nr 20.1. - System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, 

Podzadanie nr 20.1.3. - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 

państwa za osoby uprawnione,

Działanie nr 20.1.3.1. - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 

państwa za osoby uprawnione.

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

Z up.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu

W OJEV^^DOl^^SKEGO  

Edyta Sapała



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 września 2020 r.

FB-BP.3111.339.2020.MK

Urząd Miasta 
Bolesławiec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 199/2020 

z dnia 28 września 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

852 85219 2010 UM Bolesławiec 5 026,00

Razem 5 026,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.109.2020.AN z dnia 24 września 2020 r., z przeznaczeniem na wypłatę 

wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu

w ojew oo^6u ^ ^ ^ k i e g o

Edyta Sapała



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 września 2020 r.

FB-BP.3111.339.2020.MK

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 199/2020 

z dnia 28 września 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

852 85219 2010 UM Jelenia Góra 4 854,00

Razem 4 854,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.109.2020.AN z dnia 24 września 2020 r . , z  przeznaczeniem na wypłatę 

wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.339.2020.MK

Wrocław, dnia 29 września 2020 r.

Urząd Miasta 
Wroclaw

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 199/2020 

z dnia 28 września 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

852 85219 2010 UM Wrocław 36 163,00

Razem 36 163,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.109.2020.AN z dnia 24 września 2020 r.̂  z przeznaczeniem na wypłatę 

wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.339.2020.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 września 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 199/2020 

z dnia 28 września 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

852 85219 2010 UMiG Ząbkowice Śląskie 3 004,00

Razem 3 004,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.109.2020.AN z dnia 24 września 2020 r. z przeznaczeniem na wypłatę 

wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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.

Zup.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu


