
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.367.2020.MJ

Wrocław, dnia 13 października 2020 r.

Urząd Miasta 
Bielawa

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 215/2020 

z dnia 12 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące 

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

852 85203 2010 UM Bielawa 31 546,00

Razem 31 546,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.117.2020.JK z dnia 08 października 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków 

wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 oraz art. 51 c 

ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 

z późn. zm.), w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” 

przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. M.P.. z 2016 r. poz. 

1250).

Powyższe środki uwzględniają podwyższenie dotacji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 

2020 r. o 30%, tj. o 525,75 zł na jednego uczestnika miesięcznie.

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 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2020 r.

FB-BP.3111.367.2020.MJ
Urząd Miasta 
Bolesławiec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 215/2020 

z dnia 12 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące 

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

852 85203 2010 UM Bolesławiec 22 082,00

Razem 22 082,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.117.2020.JK z dnia 08 października 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków 

wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 oraz art. 51 c 

ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 

z późn. zm.), w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” 

przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. M.P.. z 2016 r. poz. 

1250).

Powyższe środki uwzględniają podwyższenie dotacji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 

2020 r. o 30%, tj. o 525,75 zł na jednego uczestnika miesięcznie.

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 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi
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Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2020 r.

FB-BP.3111.367.2020.MJ
Urząd Miasta 
Dzierżoniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 215/2020 

z dnia 12 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące 

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

852 85203 2010 UM Dzierżoniów 12 618,00

Razem 12 618,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.117.2020.JK z dnia 08 października 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków 

wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 oraz art. 51 c 

ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 

z późn. zm.), w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” 

przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. M.P.. z 2016 r. poz. 

1250).

Powyższe środki uwzględniają podwyższenie dotacji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 

2020 r. o 30%, tj. o 525,75 zł na jednego uczestnika miesięcznie.

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 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi
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Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2020 r.

FB-BP.3111.367.2020.MJ
Urząd Miasta 
Nowa Ruda

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 215/2020 

z dnia 12 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

852 85203 2010 UM Nowa Ruda 22 082,00

Razem 22 082,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.117.2020.JK z dnia 08 października 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków 

wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 oraz art. 51 c 

ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 

z późn. zm.), w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” 

przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. M.P.. z 2016 r. poz. 

1250).

Powyższe środki uwzględniają podwyższenie dotacji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 

2020 r. o 30%, tj. o 525,75 zł na jednego uczestnika miesięcznie.

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 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

stronie dochodów. . / }
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2020 r.

FB-BP.3111.367.2020.MJ
Urząd Miasta 
Oleśnica

Uprzejmie zawiadamiani, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 215/2020 

z dnia 12 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące 

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

852 85203 2010 UM Oleśnica 63 090,00

Razem 63 090,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.117.2020.JK z dnia 08 października 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków 

wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 oraz art. 51 c 

ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 

z późn. zm.), w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” 

przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. M.P.. z 2016 r. poz. 

1250).

Powyższe środki uwzględniają podwyższenie dotacji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 

2020 r. o 30%, tj. o 525,75 zł na jednego uczestnika miesięcznie.

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 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

stronie dochodów. _
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2020 r.

FB-BP.3111.367.2020.MJ
Urząd Miasta 
Świebodzice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 215/2020 

z dnia 12 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące 

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

852 85203 2010 UM Świebodzice 9 464,00

Razem 9 464,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.117.2020.JK z dnia 08 października 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków 

wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 oraz art. 51 c 

ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 

z późn. zm.), w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” 

przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. M.P.. z 2016 r. poz. 

1250).

Powyższe środki uwzględniają podwyższenie dotacji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 

2020 r. o 30%, tj. o 525,75 zł na jednego uczestnika miesięcznie.

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 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian

stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2020 r.

FB-BP.3111.367.2020.MJ
Urząd Miasta 
Wałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 215/2020 

z dnia 12 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

852 85203 2010 UM Wałbrzych 22 082,00

Razem 22 082,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.117.2020.JK z dnia 08 października 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków 

wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 oraz art. 51 c 

ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 

z późn. zm.), w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” 

przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. M.P.. z 2016 r. poz. 

1250).

Powyższe środki uwzględniają podwyższenie dotacji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 

2020 r. o 30%, tj. o 525,75 zł na jednego uczestnika miesięcznie.

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 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

stronie dochodów. y u„ <
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2020 r.

FB-BP.3111.367.2020.MJ
Urząd Miasta 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 215/2020 

z dnia 12 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące 

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

852 85203 2010 UM Wrocław 72 556,00

Razem 72 556,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.117.2020.JK z dnia 08 października 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków 

wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 oraz art. 51 c 

ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 

z późn. zm.), w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” 

przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. M.P.. z 2016 r. poz. 

1250).

Powyższe środki uwzględniają podwyższenie dotacji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 

2020 r. o 30%, tj. o 525,75 zł na jednego uczestnika miesięcznie.

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 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

stronie dochodów. 7un , /Ujj. i tjUJcii; J O  r DGfLNO^i ao - / jm r
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.367.2020.MJ

Wrocław, dnia 13 października 2020 r.

Urząd Gminy 
Brzeg Dolny

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 215/2020 

z dnia 12 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące 

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

852 85203 2010 UMiG Brzeg Dolny 9 464,00

Razem 9 464,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.117.2020.JK z dnia 08 października 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków 

wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 oraz art. 51 c 

ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 

z późn. zm.), w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” 

przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. M.P.. z 2016 r. poz. 

1250).

Powyższe środki uwzględniają podwyższenie dotacji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 

2020 r. o 30%, tj. o 525,75 zł na jednego uczestnika miesięcznie.

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 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2020 r.

FB-BP.3111.367.2020.MJ
Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 215/2020 

z dnia 12 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

852 85203 2010 UMiG Bystrzyca Kłodzka 9 464,00

Razem 9 464,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.117.2020.JK z dnia 08 października 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków 

wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 oraz art. 51 c 

ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 

z późn. zm.), w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” 

przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. M.P.. z 2016 r. poz. 

1250).

Powyższe środki uwzględniają podwyższenie dotacji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 

2020 r. o 30%, tj. o 525,75 zł na jednego uczestnika miesięcznie.

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 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

stronie dochodów. 7 i,«i/wn.r-........ /  \



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2020 r.

FB-BP.3111.367.2020.MJ
Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 215/2020 

z dnia 12 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

852 85203 2010 UMiG Żmigród 15 774,00

Razem 15 774,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.117.2020.JK z dnia 08 października 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków 

wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 oraz art. 51 c 

ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 

z późn. zm.), w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” 

przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. M.P.. z 2016 r. poz. 

1250).

Powyższe środki uwzględniają podwyższenie dotacji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 

2020 r. o 30%, tj. o 525,75 zł na jednego uczestnika miesięcznie.

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 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2020 r.

FB-BP.3111.367.2020.MJ
Urząd Gminy 
Oława

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 215/2020 

z dnia 12 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące 

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

852 85203 2010 UG Oława 9 464,00

Razem 9 464,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.117.2020.JK z dnia 08 października 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków 

wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 oraz art. 51 c 

ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 

z późn. zm.), w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” 

przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. M.P.. z 2016 r. poz. 

1250).

Powyższe środki uwzględniają podwyższenie dotacji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 

2020 r. o 30%, tj. o 525,75 zł na jednego uczestnika miesięcznie.

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 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania

stronie dochodów.

zmian w

Z up.
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