
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.444.2020.MJ

Powiat Głogowski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 264/2020 

z dnia 06 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85203 2110 Powiat Głogowski 21 030,00

Razem 21 030,00

Zmniejszenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.139.2020.JK z dnia 05 listopada 2020 r.

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 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.444.2020.MJ

Powiat Lubański

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 264/2020 

z dnia 06 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85203 2110 Powiat Lubański 52 575,00

Razem 52 575,00

Zmniejszenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.139.2020.JK z dnia 05 listopada 2020 r.

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 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.444.2020.MJ

Powiat Trzebnicki

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 264/2020 

z dnia 06 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85203 2110 Powiat Trzebnicki 1 753,00

Razem 1 753,00

Zmniejszenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.139.2020.JK z dnia 05 listopada 2020 r.

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 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.444.2020.MJ

Powiat Wałbrzyski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 264/2020 

z dnia 06 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85203 2110 Powiat Wałbrzyski 7 010,00

Razem 7 010,00

Zmniejszenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.139.2020.JK z dnia 05 listopada 2020 r.

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 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.444.2020.MJ

Powiat Ząbkowicki

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 264/2020 

z dnia 06 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85203 2110 Powiat Ząbkowicki 38 556,00

Razem 38 556,00

Zmniejszenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.139.2020.JK z dnia 05 listopada 2020 r.

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 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

stronie dochodów.

C;



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.444.2020.MJ

Powiat Złotoryjski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 264/2020 

z dnia 06 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85203 2110 Powiat Złotoryjski 105 150,00

Razem 105 150,00

Zmniejszenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.139.2020.JK z dnia 05 listopada 2020 r.

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 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.444.2020.MJ

Urząd Miasta 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 264/2020 

z dnia 06 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85203 2110 MNPP Legnica 3 505,00

Razem 3 505,00

Zmniejszenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.139.2020.JK z dnia 05 listopada 2020 r.

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 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

stronie dochodów.



Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Powiat Strzeliński

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 264/2020 

z dnia 06 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

851 85156 2110 Powiat Strzeliński 2 000,00

Razem 2 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.142.2020.AM z dnia 05 listopada 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje z przeznaczeniem na opłacenie składek na 

ubezpieczenie zdrowotne w miesiącu listopadzie za osoby wymienione w art.86 ust. 1 pkt. 7 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (DZ.U. z 2020 r. poz.1398 ze zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 20. -  Zdrowie,

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

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

państwa za osoby uprawnione,

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

państwa za osoby uprawnione.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 po 

stronie dochodów.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.444.2020.MJ



FB-BP.3111.444.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r. 

Powiat Średzki

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 264/2020 

z dnia 06 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

851 85156 2110 Powiat Sredzki 11 000,00

Razem 11 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.142.2020.AM z dnia 05 listopada 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje z przeznaczeniem na opłacenie składek na 

ubezpieczenie zdrowotne w miesiącu listopadzie za osoby wymienione w art.86 ust. 1 pkt. 7 

ustawy z dnia 27 sieipnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (DZ.U. z 2020 r. poz.1398 ze zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 20. -  Zdrowie,

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

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

państwa za osoby uprawnione,

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

państwa za osoby uprawnione.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 po 

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.444.2020.MJ

Powiat Wrocławski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 264/2020 
z dnia 06 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

851 85156 2110
Powiat

Wrocławski

118 800,00

852 85203 2110 33 298,00

Razem 33 298,00 118 800,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskami Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
z dnia 05 listopada 2020 r. nr ZP-ZS.3111.142.2020.AM i nr ZP-ZS.3111.139.2020.JK.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje z przeznaczeniem na opłacenie składek na 
ubezpieczenie zdrowotne w miesiącu listopadzie za osoby wymienione w art.86 ust. 1 pkt. 7 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (DZ.U. z 2020 r. poz.1398 ze zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 
Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym, w następującej 
szczegółowości:

Funkcja 20. -  Zdrowie,
Zadanie 20.1. -  System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, 
Podzadanie 20.1.3. -  Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione,
Działanie 20.1.3.1. -  Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione.

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 budżetu na rok 2020 po 
stronie dochodów.



FB-BP.3111.444.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r. 

Powiat Zgorzelecki

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 264/2020 

z dnia 06 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

851 85156 2110 Powiat Zgorzelecki 1 200,00

Razem 1 200,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.142.2020.AM z dnia 05 listopada 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje z przeznaczeniem na opłacenie składek na 

ubezpieczenie zdrowotne w miesiącu listopadzie za osoby wymienione w art.86 ust. 1 pkt. 7 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (DZ.U. z 2020 r. poz.1398 ze zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 20. -  Zdrowie,

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

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

państwa za osoby uprawnione,

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

państwa za osoby uprawnione.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2020 po 

stronie dochodów.
Z up.


