
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.518.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Starostw o Pow iatowe  
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 313/2020 • 

z dnia 30 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 Jeleniogórski 4 934,00

Razem 4 934,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.175.2020.JK z dnia 27 listopada 2020 r. z przeznaczeniem zabezpieczenie 

bieżących potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie.

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.) za miesiąc listopad wg 

stanu na 31 października 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 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

dochodów.

¿up.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.518.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Starostw o Pow iatow e  
K łodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 313/2020 ■ 
z dnia 30 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 4 290,00 20 936,00

Razem
4 290,00 20 936,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
nr ZP-ZS.3111.175.2020.JK z dnia 27 listopada 2020 r. z przeznaczeniem zabezpieczenie 
bieżących potrzeb domów pomocy społecznej:

DPS Kwota zmniejszenia Kwota zwiększenia
Szczytna 20 936 zł
Ludwikowice Kł. 3 032 zł
Ścinawka Dolna 21 1 258 zł

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.) za miesiąc listopad wg 
stanu na 31 października 2020 r.

Korekty dla Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej 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.) za miesiące od IX -  X br wg stanu od 31.08.2020 r. -  30.09.2020 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 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 
społecznej

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

Celina

F,nanfc6wia ^



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.518.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Starostw o Pow iatow e  
M ilicz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 313/2020 ■ 

z dnia 30 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 Milicki 40 000,00

Razem
40 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.175.2020.JK z dnia 27 listopada 2020 r.

Zwiększenia dotacji dla Powiatu Milickiego dokonano w oparciu o art. 115 ust. 1 ustawy 

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

z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących potrzeb Domu Pomocy Społecznej 

w Miliczu, w szczególności na działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa SARS- 

CoV-2.

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.

: m  WOJEWODY |
Saskiego

d y r e k t o r \
Finansów i

Dziedziak
ydziału
Jdźetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.518.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Starostwo Pow iatow e  
O leśnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 313/2020 ■ 

z dnia 30 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 4 582,00

Razem
4 582,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.175.2020.JK z dnia 27 listopada 2020 r.

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.) za miesiąc listopad wg 

stanu na 31 października 2020 r. dla Domu Pomocy Społecznej w Dobroszycach.

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. LASKIEGO

Celina Marzena lOziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i BudiŁtu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.518.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Starostwo Pow iatow e  
Środa Śląska

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 313/2020 ■ 

z dnia 30 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 Sredzki 3 119,00

Razem
3 119,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.175.2020.JK z dnia 27 listopada 2020 r.

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.) za miesiąc listopad wg 

stanu na 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.

1 up'
Celina M a r z ła  Dziedziak

DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansów i Błjdźohi



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.518.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Starostw o Pow iatow e  
Św idnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 313/2020 • 

z dnia 30 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 4 516,00

Razem 4 516,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.175.2020.JK z dnia 27 listopada 2020 r.

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.) za miesiąc listopad wg 

stanu na 31 października 2020 r. dla Domu Pomocy Społecznej w Świebodzicach.

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.

fcDY-DO, LWOWSKIEGO

   isdedziak.
D> REKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budźnhj



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.518.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Starostw o Pow iatow e  
Ząbkow ice Śląskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 313/2020 • 

z dnia 30 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 64,00

Razem
64,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.175.2020.JK z dnia 27 listopada 2020 r. z przeznaczeniem zabezpieczenie 

bieżących potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Henrykowie.

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.) za miesiąc listopad wg 

stanu na 31 października 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 13.1.2.1 - 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. W ° « ] Y PODLASKIEGO 

Celirmm^^^fi&yziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów I Bwłźetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.518.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

U rząd M iasta  
W ałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 313/2020 • 

z dnia 30 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 1 272,00

Razem 1 272,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.175.2020.JK z dnia 27 listopada 2020 r.

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.) za miesiąc listopad wg stanu na 

31 października 2020 r. dla Domu 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.518.2020.MJ

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Urząd M iasta  
W rocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 313/2020 • 

z dnia 30 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 MNPP Wrocław 16 695,00 5 014,00

Razem 16 695,00 5 014,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.175.2020.JK z dnia 27 listopada 2020 r. z przeznaczeniem zabezpieczenie 

bieżących potrzeb domów pomocy społecznej.

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.) za miesiąc listopad wg 

stanu na 31 października 2020 r.

DPS Kwota zmniejszenia Kwota zwiększenia
Swiątnicka 25/27 10 137 zł
Fama 3 6 558 zł
Objazdowa 40 5 014 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.


