
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2020 r.

FB-BP.3111.367.2020.MJ

Starostwo Powiatowe 
Głogów

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 2110 SP Głogów 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. ,
Z up. WOJEWODY DOWOŚLĄSKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2020 r.

FB-BP.3111.367.2020.MJ

Starostwo Powiatowe 
Jawor

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 2110 SP Jawor 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. 2 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

celir :̂0JjmfDziedziak 
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2020 r.

FB-BP.3111.367.2020.MJ

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

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 2110 SP Kamienna Góra 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

Celinlfyilmijiffiziedziak 
D Y f^ !\T u iiv v Y  DZIAŁU

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

stronie dochodów. Z up. WOJEWODY M îOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2020 r.

FB-BP.3111.367.2020.MJ

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

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 2110 SP Kłodzko 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

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

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

FB-BP.3111.367.2020.MJ

Starostwo Powiatowe 
Legnica

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 2110 SP Legnica 69 402,00

Razem 69 402,00

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 dochodow. z W0JEW0DY D(/n(\ŚLĄSKIE60



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2020 r.

FB-BP.3111.367.2020.MJ

Starostwo Powiatowe 
Milicz

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 2110 SP Milicz 88 326,00

Razem 88 326,00

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.
WOJ :WQDY DOLNOŚLĄSKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2020 r.

FB-BP.3111.367.2020.MJ

Starostwo Powiatowe 
Strzelin

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 2110 SP Strzelin 18 928,00

Razem 18 928,00

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. Z up. WOJEWODY D/iwośLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2020 r.

FB-BP.3111.367.2020.MJ

Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

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 2110 SP Środa Śląska 69 400,00

Razem 69 400,00

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

Celina fi ed z i a k
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów ¡budżetu

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

stronie dochodów. 2 up. WOJEWODY DQ/NÔ ..ĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2020 r.

FB-BP.3111.367.2020.MJ

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

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 2110 SP Świdnica 78 864,00

Razem 78 864,00

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 budżecie na rok 2020 po

Z up. WOJEWODY DCj/NOTfLĄ5K1EGO 
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2020 r.

FB-BP.3111.367.2020.MJ

Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

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 2110 SP Trzebnica 28 392,00

Razem 28 392,00

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.
Z up. WOJEWODY DOLNi SKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2020 r.

FB-BP.3111.367.2020.MJ

Starostwo Powiatowe 
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 2110 SP Wałbrzych 37 854,00

Razem 37 854,00

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.
Z up. WOJEWODY D' i LASKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2020 r.

FB-BP.3111.367.2020.MJ

Starostwo Powiatowe 
Wołów

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 2110 SP Wołów 50 474,00

Razem 50 474,00

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-  UP- WOJEWODY Di /"^ŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2020 r.

FB-BP.3111.367.2020.MJ

Starostwo Powiatowe 
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 2110 SP Wrocław 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. _ /  \
UP- WOJEWODY Di^NOpLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2020 r.

FB-BP.3111.367.2020.MJ

Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

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 2110 SP Złotoryja 89 904,00

Razem 89 904,00

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. /  \
Z up. WOJEWpDY Dp^O^LĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 października 2020 r.

FB-BP.3111.367.2020.MJ

Urząd Miasta 
Legnica

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 2110 MNPP Legnica 107 254,00

Razem 107 254,00

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.
Z up. WOJEWODY DOLROŚLASKIEC


