
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.497.2020.MJ

Wrocław, dnia 25 listopada 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 300/2020 ■ 
z dnia 24 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

852 85202 2130 Powiat Dzierżoniowski 11 126,00
Razem 11 126,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
ZP-ZS.3111.159.2020.JK z dnia 23 listopada 2020 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 
społecznej, niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do 
domu mieszkańca skierowanego po 1 styczna 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu 
z dotacji, za m-ce: od sierpnia do listopada wg stanu na 31 lipca 2020 r., 31 sierpnia 2020 r., 
30 września 2020 r. i 31 października 2020 r., dla Domu Pomocy Społecznej w Bielawie.

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.

Celina 
DYREKTOR  

Firiansów i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.497.2020.MJ

Wrocław, dnia 25 listopada 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 300/2020 
z dnia 24 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

852 85202 2130 Powiat Głogowski 6 497,00
Razem 6 497,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
ZP-ZS.3111.159.2020.JK z dnia 23 listopada 2020 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 
społecznej, niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do 
domu mieszkańca skierowanego po 1 styczna 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu 
z dotacji, za m-ce: od sierpnia do listopada wg stanu na 31 lipca 2020 r., 31 sierpnia 2020 r., 
30 września 2020 r. i 31 października 2020 r., dla Domu Pomocy Społecznej w Głogowie.

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 25 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.497.2020.MJ

Starostwo Powiatowe 
Jawor

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 300/2020 • 
z dnia 24 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

852 85202 2130 Powiat Jaworski 84 433,00
Razem 84 433,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
ZP-ZS.3111.159.2020.JK z dnia 23 listopada 2020 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 
społecznej, niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do 
domu mieszkańca skierowanego po 1 styczna 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu 
z dotacji, za m-ce: od sierpnia do listopada wg stanu na 31 lipca 2020 r., 31 sierpnia 2020 r., 
30 września 2020 r. i 31 października 2020 r., dla Domu Pomocy Społecznej w Jaworze.

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

FB-BP.3111.497.2020.MJ

Wrocław, dnia 25 listopada 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 300/2020 • 
z dnia 24 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

852 85202 2130 Powiat Jeleniogórski 116 183,00
Razem 116 183,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
ZP-ZS.3111.159.2020.JK z dnia 23 listopada 2020 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 
społecznej, niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do 
domu mieszkańca skierowanego po 1 styczna 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu 
z dotacji, za m-ce: od sierpnia do listopada wg stanu na 31 lipca 2020 r., 31 sierpnia 2020 r., 
30 września 2020 r. i 31 października 2020 r., dla Domów Pomocy Społecznej:

Janowice Wielkie 21 458 zł
Miłków 33 898 zł
Szklarska Poręba 60 827 zł

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

FB-BP.3111.497.2020.MJ

Wrocław, dnia 25 listopada 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 300/2020 ■ 
z dnia 24 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

852 85202 2130 Powiat Kamiennogórski 20 622,00
Razem 20 622,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
ZP-ZS.3111.159.2020.JK z dnia 23 listopada 2020 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 
społecznej, niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do 
domu mieszkańca skierowanego po 1 styczna 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu 
z dotacji, za m-ce: od sierpnia do listopada wg stanu na 31 lipca 2020 r., 31 sierpnia 2020 r., 
30 września 2020 r. i 31 października 2020 r., dla Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie.

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

FB-BP.3111.497.2020.MJ

Wrocław, dnia 25 listopada 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 300/2020 ■ 
z dnia 24 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85202 2130 Powiat Kłodzki 892 427,00 121 363,00
Razem 892 427,00 121 363,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
ZP-ZS.3111.159.2020.JK z dnia 23 listopada 2020 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 
społecznej, niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do 
domu mieszkańca skierowanego po 1 styczna 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu 
z dotacji.

Korekty dokonano w oparciu o art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz o art. 115 
i 155 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876) 
za m-ce: od sierpnia do listopada wg stanu na 31 lipca 2020 r., 31 sierpnia 2020 r., 30 września 
2020 r. i 31 października 2020 r.

dla Domów Pomocy Społecznej:

Zmniejszenia Zwiększenia

Bystrzyca Kłodzka 41 391 zł
Nowa Ruda 58 916 zł
Podzamek 123 598 zł
Szczytna 699 849 zł
Ludwikowice Kł. 51 806 zł
Jugów 21 056 zł
Scinawka Dolna 21 17 174 zł

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

FB-BP.3111.497.2020.MJ

Wrocław, dnia 25 listopada 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 300/2020 • 
z dnia 24 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

852 85202 2130 Powiat Legnicki 470 939,00
Razem 470 939,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
ZP-ZS.3111.159.2020.JK z dnia 23 listopada 2020 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 
społecznej, niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do 
domu mieszkańca skierowanego po 1 styczna 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu 
z dotacji, za m-ce: od sierpnia do listopada wg stanu na 31 lipca 2020 r., 31 sierpnia 2020 r.,
30 września 2020 r. i 31 października 2020 r., dla Domów Pomocy Społecznej:

"Prząśnik" w Brenniku 23 927 zł
Legnickie Pole 447 012 zł

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

FB-BP.3111.497.2020.MJ

Wrocław, dnia 25 listopada 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 300/2020 • 
z dnia 24 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

852 85202 2130 Powiat Lwówecki 96 188,00
Razem 96 188,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
ZP-ZS.3111.159.2020.JK z dnia 23 listopada 2020 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 
społecznej, niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do 
domu mieszkańca skierowanego po 1 styczna 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu 
z dotacji, za m-ce: od sierpnia do listopada wg stanu na 31 lipca 2020 r., 31 sierpnia 2020 r., 
30 września 2020 r. i 31 października 2020 r., dla Domów Pomocy Społecznej:

Mirsk 3 833 zł
Nielestno 92 355 zł

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

FB-BP.3111.497.2020.MJ

Wrocław, dnia 25 listopada 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Milicz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 300/2020 • 
z dnia 24 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

852 85202 2130 Powiat Milicki 189 987,00
Razem 189 987,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
ZP-ZS.3111.159.2020.JK z dnia 23 listopada 2020 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 
społecznej, niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do 
domu mieszkańca skierowanego po 1 styczna 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu 
z dotacji, za m-ce: od sierpnia do listopada wg stanu na 31 lipca 2020 r., 31 sierpnia 2020 r.,
30 września 2020 r. i 31 października 2020 r., dla Domów Pomocy Społecznej:

Milicz 37 035 zł
Krośnice 152 952 zł

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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.497.2020.MJ

Wrocław, dnia 25 listopada 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 300/2020 ■ 
z dnia 24 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

852 85202 2130 Powiat Oleśnicki 601 315,00
Razem 601 315,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
ZP-ZS.3111.159.2020.JK z dnia 23 listopada 2020 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 
społecznej, niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do 
domu mieszkańca skierowanego po 1 styczna 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu 
z dotacji, za m-ce: od sierpnia do listopada wg stanu na 31 lipca 2020 r., 31 sierpnia 2020 r., 
30 września 2020 r. i 31 października 2020 r., dla Domów Pomocy Społecznej:

Ostrowina 579 749 zł
Dobroszyce 21 566 zł

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

FB-BP.3111.497.2020.MJ

Wrocław, dnia 25 listopada 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Oława

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 300/2020 ■ 
z dnia 24 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

852 85202 2130 Powiat Oławski 15 306,00
Razem 15 306,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
ZP-ZS.3111.159.2020.JK z dnia 23 listopada 2020 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 
społecznej, niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do 
domu mieszkańca skierowanego po 1 styczna 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu 
z dotacji, za m-ce: od sierpnia do listopada wg stanu na 31 lipca 2020 r., 31 sierpnia 2020 r., 
30 września 2020 r. i 31 października 2020 r., dla Domu Pomocy Społecznej w Oławie.

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

FB-BP.3111.497.2020.MJ

Wrocław, dnia 25 listopada 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 300/2020 ■ 
z dnia 24 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

852 85202 2130
r

Powiat Sredzki 15 064,00
Razem 15 064,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
ZP-ZS.3111.159.2020.JK z dnia 23 listopada 2020 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 
społecznej, niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do 
domu mieszkańca skierowanego po 1 styczna 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu 
z dotacji, za m-ce: od sierpnia do listopada wg stanu na 31 lipca 2020 r., 31 sierpnia 2020 r., 
30 września 2020 r. i 31 października 2020 r., dla Domu Pomocy Społecznej w Malczycach.

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

FB-BP.3111.497.2020.MJ

Wrocław, dnia 25 listopada 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 300/2020 ■ 
z dnia 24 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

852 85202 2130 Powiat Świdnicki 84 696,00
Razem 84 696,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
ZP-ZS.3111.159.2020.JK z dnia 23 listopada 2020 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 
społecznej, niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do 
domu mieszkańca skierowanego po 1 styczna 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu 
z dotacji, za m-ce: od sierpnia do listopada wg stanu na 31 lipca 2020 r., 31 sierpnia 2020 r., 
30 września 2020 r. i 31 października 2020 r., dla Domów Pomocy Społecznej:

Jaskulin 51 787 zł
Świebodzice 32 909 zł

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

FB-BP.3111.497.2020.MJ

Wrocław, dnia 25 listopada 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 300/2020 ■ 
z dnia 24 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

852 85202 2130 Powiat Trzebnicki 139 528,00
Razem 139 528,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
ZP-ZS.3111.159.2020.JK z dnia 23 listopada 2020 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 
społecznej, niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do 
domu mieszkańca skierowanego po 1 styczna 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu 
z dotacji, za m-ce: od sierpnia do listopada wg stanu na 31 lipca 2020 r., 31 sierpnia 2020 r., 
30 września 2020 r. i 31 października 2020 r., dla Domu Pomocy Społecznej w Obornikach 
Śląskich.

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

FB-BP.3111.497.2020.MJ

Wrocław, dnia 25 listopada 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 300/2020 • 
z dnia 24 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85202 2130 Powiat Ząbkowicki 282 185,00 2 902,00
Razem 282 185,00 2 902,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
ZP-ZS.3111.159.2020.JK z dnia 23 listopada 2020 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 
społecznej, niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do 
domu mieszkańca skierowanego po 1 styczna 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu 
z dotacji.

Korekty dokonano w oparciu o art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz o art. 115 
i 155 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876) 
za m-ce: od sierpnia do listopada wg stanu na 31 lipca 2020 r., 31 sierpnia 2020 r., 30 września 
2020 r. i 31 października 2020 r.

dla Domów Pomocy Społecznej:
Zmniejszenia Zwiększenia

Henryków 7 200 zł
Ziębice 92 403 zł
Ząbkowice 60 110 zł

Opolnica 122 472 zł

Ząbkowice (DPS dla osób przewlekle 
psychicznie chorych) 2 902 zł

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

FB-BP.3111.497.2020.MJ

Wrocław, dnia 25 listopada 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 300/2020 • 
z dnia 24 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

852 85202 2130 Powiat Zgorzelecki 119 685,00
Razem 119 685,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
ZP-ZS.3111.159.2020.JK z dnia 23 listopada 2020 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 
społecznej, niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do 
domu mieszkańca skierowanego po 1 styczna 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu 
z dotacji, za m-ce: od sierpnia do listopada wg stanu na 31 lipca 2020 r., 31 sierpnia 2020 r., 
30 września 2020 r. i 31 października 2020 r., dla Domów Pomocy Społecznej:

Zgorzelec ul. Pułaskiego 13 043 zł
Zgorzelec ul. Przechodnia 37 251 zl
Opolno Zdrój 69 391 zł

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

FB-BP.3111.497.2020.MJ

Wrocław, dnia 25 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 300/2020 ■ 
z dnia 24 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

852 85202 2130 MNPP Legnica 23 926,00
Razem 23 926,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
ZP-ZS.3111.159.2020.JK z dnia 23 listopada 2020 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 
społecznej, niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do 
domu mieszkańca skierowanego po 1 styczna 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu 
z dotacji, za m-ce: od sierpnia do listopada wg stanu na 31 lipca 2020 r., 31 sierpnia 2020 r., 
30 września 2020 r. i 31 października 2020 r., dla Domu Pomocy Społecznej w Legnicy, 
Ul. Grabskiego 11.

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

FB-BP.3111.497.2020.MJ

Wrocław, dnia 25 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Wałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 300/2020 ■ 
z dnia 24 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

852 85202 2130 MNPP Wałbrzych 5 440,00
Razem 5 440,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
ZP-ZS.3111.159.2020.JK z dnia 23 listopada 2020 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 
społecznej, niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do 
domu mieszkańca skierowanego po 1 styczna 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu 
z dotacji, za m-ce: od sierpnia do listopada wg stanu na 31 lipca 2020 r., 31 sierpnia 2020 r., 
30 września 2020 r. i 31 października 2020 r., dla Domów Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.

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.

pi



FB-BP.3 111 .497.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 25 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Wroclaw

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 300/2020 • 
z dnia 24 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

852 85202 2130 MNPP Wrocław 190 012,00
Razem 190 012,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
ZP-ZS.3111.159.2020.JK z dnia 23 listopada 2020 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy 
społecznej, niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do 
domu mieszkańca skierowanego po 1 styczna 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu 
z dotacji, za m-ce: od sierpnia do listopada wg stanu na 31 lipca 2020 r., 31 sierpnia 2020 r., 
30 września 2020 r. i 31 października 2020 r., dla Domów Pomocy Społecznej:

Karmelkowa 25/27 41 871 zł
Rędzińska 66/68 11 963 zł
Mączna 3 23 926 zł
Świątnicka 25/27 51 557 zł
Fama 3 25 283 zł
Objazdowa 40 35 412 zł

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.


