
FB-BP.3111.534.2020.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 grudnia 2020 r.

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 324/2020 

z dnia 08 grudnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka
samorządu

terytorialnego

Dom pomocy 
społecznej Zwiększenia

852 85202 2030 UM Jelenia Góra „Pogodna Jesień” 
ul. Leśna 3/5 25 000,00

Razem 25 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.179.2020.JK z dnia 1 grudnia 2020 r. z przeznaczeniem na działania 

zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 w domach pomocy społecznej.

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 13.1.2.1. - 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 DOLNOŚLĄSKIEGO

CeliruwĄil$m ^im ziak 
DYREKTOR WYDŻIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.534.2020.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 grudnia 2020 r.

Urząd Miasta 
Lubin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 324/2020 

z dnia 08 grudnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka
samorządu

terytorialnego

Dom pomocy 
społecznej Zwiększenia

852 85202 2030 UM Lubin „Szarotka” ul. 
Sybiraków 13 40 384,00

Razem 40 384,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.179.2020.JK z dnia 1 grudnia 2020 r. z przeznaczeniem na działania 

zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 w domach pomocy społecznej.

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 13.1.2.1. - 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.DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i BudW u



FB-BP.3111.534.2020.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 grudnia 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 324/2020 

z dnia 08 grudnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka
samorządu

terytorialnego

Dom pomocy 
społecznej Zwiększenia

852 85202 2030 UMiG Wołów DPS „Nasz Dom” 
w Mojęcicach 7 000,00

Razem 7 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.179.2020.JK z dnia 1 grudnia 2020 r. z przeznaczeniem na działania 

zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 w domach pomocy społecznej.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

I  up. WOJEWODY DOLIN^LĄSKIEGO

C e l cdz i a k
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.534.2020.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 grudnia 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 324/2020 

z dnia 08 grudnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka
samorządu

terytorialnego

Dom pomocy 
społecznej Zwiększenia

852 85202 2130 SP Wrocław Małkowice 8 779,00

Razem 8 779,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.179.2020.JK z dnia 1 grudnia 2020 r. z przeznaczeniem na działania 

zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 w domach pomocy społecznej.

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 13.1.2.1. - 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 DOLNOŚLĄSKIEGO
/ i \  i ' /

CelinŚMlMsfW&yedzlak
DYREKTOR WtDZIAŁU 

Finansów i BuHźetu


