
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.422.2020.MJ

Wrocław, dnia 03 listopada 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 257/2020 

z dnia 03 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85202 2130 Powiat Ząbkowicki 8 247,00
Razem 8 247,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.133.2020.JK z dnia 29 października 2020 r. i w oparciu o art. 115 ust. 1 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1876) 

z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności DPS dla osób przewlekle 

psychicznie chorych w Ząbkowicach Śląskich, na przygotowanie i zabezpieczenie domu 

pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, 

w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienie ciągłości usług 

świadczonych przez te jednostki.

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 Wrocław, dnia 03 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.422.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Nowogrodziec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 257/2020 

z dnia 03 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85202 2030 UMiG Nowogrodziec 13 320,00
Razem 13 320,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.1332020.JK z dnia 29 października 2020 r. i w oparciu o art. 115 ust. 1 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1876) 

z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności DPS w Nowogrodźcu na 

przygotowanie i zabezpieczenie domu pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń 

wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w  szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do 

zapewnienie ciągłości usług świadczonych przez te jednostki.

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 WOJEWQpY DOLMO&ASKIEGO

Celina 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budż\tu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.422.2020.MJ

Wrocław, dnia 03 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 257/2020 

z dnia 03 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85202 2030 UMiG Wołów 9 961,00
Razem 9 961,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.133.2020.JK z dnia 29 października 2020 r. i w oparciu o art. 115 ust. 1 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1876) 

z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności DPS "Nasz Dom" w Mojęcicach 

na przygotowanie i zabezpieczenie domu pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń 

wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do 

zapewnienie ciągłości usług świadczonych przez te jednostki.

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 DOLNpŚCASKIEGO

Celina MarzSn»*w.i/dzi(ik 
DYREKTOR WYOZIAŁU 

Finansów i Bud*«tu


