
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.227.2021.MJ

Wrocław, dnia 20 lipca 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 150/2021 z dnia 
20 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85202 2130 Powiat Dzierżoniowski 5 491,00 8 068,00
Razem 5 491,00 8 068,00

Pow iat Dom Pom ocy  
Społecznej

Zm niejszenia

Z w iększenia na 
dofinansow anie bieżącej 

działalności
K orekta w  oparciu o art. 87 ustawy z 
dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach  
jednostek  sam orządu terytorialnego

Powiat Dzierżoniowski Bielawa 5 491,00 8 068,00
razem 5 491,00 8 068,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP- 
ZS.3111.79.2021.JK z dnia 19 lipca 2021 r. z przeznaczeniem dofinansowania bieżącej działalności 
domów pomocy społecznej .

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: czerwiec wg stanu na
31.05.2021 r., lipiec wg stanu na 30.06.2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie Wojewody 
Dolnośląskiego na rok 2021, 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 2021 po stronie 
dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M 
DYREKTOR W YDztClI 

Finansów i Budżetu\



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.227.202 l.M J

Wrocław, dnia 20 lipca 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 150/2021 z dnia 
20 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85202 2130 Powiat Głogowski 13 525,00 102 009,00
Razem 13 525,00 102 009,00

Pow iat
Dom Pom ocy  

Społecznej

Zm niejszenia

Z w iększenia na 
dofinansow anie bieżącej 

działalności
K orekta w  oparciu o art. 87 ustawy z 
dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach  
jednostek  sam orządu terytorialnego

Powiat Głogowski Głogów 13 525,00 102 009,00

razem 13 525,00 102 009,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP- 
ZS.3111.79.202l.JK z dnia 19 lipca 2021 r. z przeznaczeniem dofinansowania bieżącej działalności 
domów pomocy społecznej .

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: czerwiec wg stanu na
31.05.2021 r., lipiec wg stanu na 30.06.2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie Wojewody 
Dolnośląskiego na rok 2021, 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 2021 po stronie
dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.227.202 l.M J

Wrocław, dnia 20 lipca 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego N r 150/2021 z dnia 
20 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85202 2130 Powiat Górowski 0,00 46 002,00
Razem 0,00 46 002,00

Powiat
Dom Pom ocy  

Społecznej

Z m niejszenia

Zw iększenia na 
dofinansow anie bieżącej 

działalności
K orekta w  oparciu o art. 87 ustawy z 
dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach  
jednostek sam orządu terytorialnego

Powiat Górowski W roniniec 0,00 46 002,00

razem 0,00 46 002,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP- 
ZS.3111.79.2021.JK z dnia 19 lipca 2021 r. z przeznaczeniem dofinansowania bieżącej działalności 
domów pomocy społecznej .

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie Wojewody 
Dolnośląskiego na rok 2021, 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 2021 po stronie 
dochodów.

up. WOJEVtOW BOb\IOŹfQ;K,EGO

iJYKfcKTOR WYDZft^ŁU 
f inansów I Budźeiik



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.227.2021. MJ

Wrocław, dnia 20 lipca 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Jawor

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 150/2021 z dnia 
20 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85202 2130 Powiat Jaworski 21 073,00 46 627,00
Razem 21 073,00 46 627,00

Pow iat
Dom Pom ocy  

Społecznej

Zm niejszenia

Zw iększenia na 
dofinansow anie bieżącej 

działalności
K orekta w oparciu o art. 87 ustawy z 
dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach  
jednostek  sam orządu terytorialnego

Powiat Jaworski Jawor 21 073,00 46 627,00

razem 21 073,00 46 627,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP- 
ZS.3111.79.202l.JK z dnia 19 lipca 2021 r. z przeznaczeniem dofinansowania bieżącej działalności 
domów pomocy społecznej .

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: czerwiec wg stanu na
31.05.2021 r., lipiec wg stanu na 30.06.2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie Wojewody 
Dolnośląskiego na rok 2021, 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 2021 po stronie 
dochodów.

Z up. WOJEWODY DOIMOSUSKIEGO

CelincnymrzcimW^edziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.227.2021.MJ

Wrocław, dnia 20 lipca 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją W ojewody Dolnośląskiego Nr 150/2021 z dnia 
20 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85202 2130 Powiat Karkonoski 93 038,00 505 411,00
Razem 93 038,00 505 411,00

Pow iat
Dom Pom ocy  

Społecznej

Zm niejszenia

Zwiększenia na 
dofinansow anie bieżącej 

działalności
K orekta w  oparciu o art. 87 ustaw y z 
dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach  
jednostek  sam orządu terytorialnego

Powiat Karkonoski
Kow ary 8 283,00 12 931,00
Sosnówka 1 169,00 6 144,00
Janowice W ielkie 20 289,00 172 659,00
M iłków 16 936,00 211 605,00
Szklarska Poręba 46 361,00 102 072,00

razem 93 038,00 505 411,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP- 
ZS.3111.79.2021.JK z dnia 19 lipca 2021 r. z przeznaczeniem dofinansowania bieżącej działalności 
domów pomocy społecznej .

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: czerwiec wg stanu na
31.05.2021 r., lipiec wg stanu na 30.06.2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie Wojewody 
Dolnośląskiego na rok 2021, 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 2021 po stronie 
dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.227.2021 .MJ

Wrocław, dnia 20 lipca 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego N r 150/2021 z dnia 
20 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85202 2130 Powiat Kamiennogórski 20 288,00 275 853,00
Razem 20 288,00 275 853,00

Pow iat
Dom  Pom ocy  

Społecznej

Z m niejszenia

Zwiększenia na 
dofinansow anie bieżącej 

działalności
K orekta w oparciu o art. 87 ustawy z 
dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach  
jednostek  sam orządu terytorialnego

Powiat Kamiennogórski Szarocin 20 288,00 275 853,00

razem 20 288,00 275 853,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP- 
ZS.3111.79.202l.JK z dnia 19 lipca 2021 r. z przeznaczeniem dofinansowania bieżącej działalności 
domów pomocy społecznej .

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: czerwiec wg stanu na
31.05.2021 r., lipiec wg stanu na 30.06.2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie Wojewody 
Dolnośląskiego na rok 2021, 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 2021 po stronie
dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.227.2021.M J

Wrocław, dnia 20 lipca 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego N r 150/2021 z dnia 
20 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85202 2130 Powiat Kłodzki 179 396,00 527 122,00
Razem 179 396,00 527 122,00

P ow iat
Dom  Pom ocy  

Społecznej

Z m niejszenia

Zw iększenia na 
dofinansow anie bieżącej 

działalności
K orekta w  oparciu o art. 87 ustawy z 
dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach  
jednostek sam orządu terytorialnego

Powiat Kłodzki
B ystrzyca K łodzka 6 763,00 46 222,00

N ow a Ruda 21 472,00 106 733,00

Podzam ek 89 406,00 213 042,00

Ludw ikow ice KI. 37 410,00 58 061,00

Jugów 2 416,00 27 828,00

Scinaw ka D olna 21 21 929,00 75 236,00

razem 179 396,00 527 122,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP- 
ZS.3111.79.2021.JK z dnia 19 lipca 2021 r. z przeznaczeniem dofinansowania bieżącej działalności 
domów pomocy społecznej .

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: czerwiec wg stanu na
31.05.2021 r., lipiec wg stanu na 30.06.2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie Wojewody 
Dolnośląskiego na rok 2021, 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 2021 po stronie 
dochodów.

Zup.

&



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.227.2021.MJ

Wrocław, dnia 20 lipca 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 150/2021 z dnia 
20 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85202 2130 Powiat Legnicki 233 446,00 673 782,00
Razem 233 446,00 673 782,00

P ow iat Dom  Pom ocy  
Społecznej

Zm niejszenia

Zwiększenia na 
dofinansow anie bieżącej 

działalności
Korekta w  oparciu o art. 87 ustawy z 
dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach  
jednostek sam orządu terytorialnego

Powiat Legnicki
"Prząśnik" w  B renniku 0,00 33 006,00
Legnickie Pole 233 446,00 640 776,00

razem 233 446,00 673 782,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP- 
ZS.3111.79.2021.JK z dnia 19 lipca 2021 r. z przeznaczeniem dofinansowania bieżącej działalności 
domów pomocy społecznej .

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: czerwiec wg stanu na
31.05.2021 r., lipiec wg stanu na 30.06.2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie Wojewody 
Dolnośląskiego na rok 2021, 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 2021 po stronie
dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.227.2021. MJ

Wrocław, dnia 20 lipca 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 150/2021 z dnia 
20 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85202 2130 Powiat Lwówecki 64 585,00 142 883,00
Razem 64 585,00 142 883,00

Pow iat Dom Pom ocy  
Społecznej

Zm niejszenia

Zwiększenia na 
dofinansow anie bieżącej 

działalności
Korekta w  oparciu o art. 87 ustawy z 
dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach  
jednostek  sam orządu terytorialnego

Powiat Lwówecki
Mirsk 11 720,00 30 494,00
Nielestno 52 865,00 112 389,00

razem 64 585,00 142 883,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP- 
ZS.3111.79.202l.JK z dnia 19 lipca 2021 r. z przeznaczeniem dofinansowania bieżącej działalności 
domów pomocy społecznej .

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: czerwiec wg stanu na
31.05.2021 r., lipiec wg stanu na 30.06.2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie Wojewody 
Dolnośląskiego na rok 2021, 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 2021 po stronie 
dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.227.2021 .MJ

Wrocław, dnia 20 lipca 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Milicz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 150/2021 z dnia 
20 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85202 2130 Powiat Milicki 116 736,00 364 298,00
Razem 116 736,00 364 298,00

Powiat
Dom Pom ocy  

Społecznej

Zm niejszenia

Zwiększenia na 
dofinansow anie  

bieżącej działalności

Z w iększenia na 
dofinansow anie  

zadań  
rem ontow ych

K orekta w  oparciu o art. 87  
ustawy z  dnia 13 listopada 2003  

r. o dochodach jednostek  
sam orządu terytorialnego

Powiat Milicki
M ilicz 10 748,00 10 631,00

K rośnice 105 988,00 150 114,00 203 553,00

razem 116 736,00 160 745,00 203 553,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP- 
ZS.3111.79.2021.JK z dnia 19 lipca 2021 r. z przeznaczeniem dofinansowania bieżącej 
działalności domów pomocy społecznej oraz na dofinansowanie remontów prowadzonych 
w domach pomocy społecznej, uwzględniając wnioski na te zadania, na realizację których 
starostwo zabezpieczyło wymagany wkład własny, zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 12 m arca 2004 
r. o pomocy społecznej.

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: czerwiec wg stanu na 31.05.2021 r., lipiec wg stanu na 30.06.2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie Wojewody 
Dolnośląskiego na rok 2021, 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 2021 po stronie 
dochodów.



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.227.2021. MJ

Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego N r 150/2021 z dnia 
20 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85202 2130 Powiat Oleśnicki 194 650,00 406 419,00
Razem 194 650,00 406 419,00

Powiat
Dom Pom ocy  

Społecznej

Zm niejszenia

Z w iększenia na 
dofinansow anie bieżącej 

działalności
K orekta w  oparciu o art. 87 ustawy z 
dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach  
jednostek sam orządu terytorialnego

Powiat Oleśnicki
Ostrow ina 187 899,00 393 682,00

D obroszyce 6 751,00 12 737,00

razem 194 650,00 406 419,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP- 
ZS.3111.79.2021.JK z dnia 19 lipca 2021 r. z przeznaczeniem dofinansowania bieżącej działalności 
domów pomocy społecznej .

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: czerwiec wg stanu na
31.05.2021 r., lipiec wg stanu na 30.06.2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie Wojewody 
Dolnośląskiego na rok 2021, 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 2021 po stronie 
dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.227.2021.MJ

Wrocław, dnia 20 lipca 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Oława

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 150/2021 z dnia 
20 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85202 2130 Powiat Oławski 3 829,00 24 611,00
Razem 3 829,00 24 611,00

Pow iat
Dom  Pom ocy  

Społecznej

Zm niejszenia

Zwiększenia na 
dofinansow anie bieżącej 

działalności
K orekta w oparciu o art. 87  ustawy z 
dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach  
jednostek  sam orządu terytorialnego

Powiat Oławski Oława 3 829,00 24 611,00

razem 3 829,00 24 611,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP- 
ZS.3111.79.202l.JK z dnia 19 lipca 2021 r. z przeznaczeniem dofinansowania bieżącej działalności 
domów pomocy społecznej .

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: czerwiec wg stanu na
31.05.2021 r., lipiec wg stanu na 30.06.2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie Wojewody 
Dolnośląskiego na rok 2021, 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 2021 po stronie
dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.227.2021 .MJ

Wrocław, dnia 20 lipca 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego N r 150/2021 z dnia 
20 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85202 2130 Powiat Sredzki 1 548,00 5 553,00
Razem 1 548,00 5 553,00

Pow iat
Dom  Pom ocy  

Społecznej

Zm niejszenia

Zwiększenia na 
dofinansow anie bieżącej 

działalności
K orekta w  oparciu o art. 87 ustaw y z 
dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach  
jednostek  sam orządu terytorialnego

Powiat Sredzki M alczyce 1 548,00 5 553,00

razem 1 548,00 5 553,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP- 
ZS.3111.79.2021.JK z dnia 19 lipca 2021 r. z przeznaczeniem dofinansowania bieżącej działalności 
domów pomocy społecznej .

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: czerwiec wg stanu na
31.05.2021 r., lipiec wg stanu na 30.06.2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie Wojewody 
Dolnośląskiego na rok 2021, 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 2021 po stronie 
dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.227.2021.MJ

Wrocław, dnia 20 lipca 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 150/2021 z dnia 
20 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85202 2130 Powiat Świdnicki 0,00 216 151,00
Razem 0,00 216 151,00

Pow iat
Dom  Pom ocy  

Społecznej

Zm niejszenia

Zwiększenia na 
dofinansow anie bieżącej 

działalności
K orekta w  oparciu o art. 87 ustawy z 
dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach  
jednostek  sam orządu terytorialnego

Powiat Świdnicki
Jaskulin 0,00 166 551,00

Świebodzice 0,00 49 600,00

razem 0,00 216 151,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP- 
ZS.3111.79.202l.JK z dnia 19 lipca 2021 r. z przeznaczeniem dofinansowania bieżącej działalności 
domów pomocy społecznej .

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie Wojewody 
Dolnośląskiego na rok 2021, 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 2021 po stronie 
dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.227.2021. MJ

Wrocław, dnia 20 lipca 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją W ojewody Dolnośląskiego Nr 150/2021 z dnia 
20 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85202 2130 Powiat Trzebnicki 76 457,00 139 115,00
Razem 76 457,00 139 115,00

Powiat
Dom Pom ocy  

Społecznej

Z m niejszenia

Zwiększenia na 
dofinansow anie bieżącej 

działalności
K orekta w  oparciu o art. 87 ustawy z 
dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach  
jednostek  sam orządu terytorialnego

Powiat Trzebnicki
Oborniki Śląskie 76 457,00 139 115,00

razem 76 457,00 139 115,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP- 
ZS.3111.79.2021.JK z dnia 19 lipca 2021 r. z przeznaczeniem dofinansowania bieżącej działalności 
domów pomocy społecznej .

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: czerwiec wg stanu na
31.05.2021 r., lipiec wg stanu na 30.06.2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie Wojewody 
Dolnośląskiego na rok 2021, 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 2021 po stronie 
dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

CelinirtmMćnlcJ&fcdzicik
DYREKI OR WYBZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.227.2021. MJ

Wrocław, dnia 20 lipca 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 150/2021 z dnia 
20 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85202 2130 Powiat Ząbkowicki 156 790,00 383 429,00
Razem 156 790,00 383 429,00

P ow iat
Dom Pom ocy  

Społecznej

Z m niejszenia

Zwiększenia na 
dofinansow anie bieżącej 

działalności
Korekta w  oparciu o art. 87 ustawy z 
dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach  
jednostek sam orządu terytorialnego

Powiat Ząbkowicki
Henryków 37 788,00 14 651,00
Ziębice 35 635,00 60 524,00
Ząbkowice 37 414,00 40 496,00
Opolnica 39 190,00 265 664,00

Ząbkow ice (D PS dla 
przewlekle psychicznie 
chorych) 6 763,00 2 094,00

razem 156 790,00 383 429,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP- 
ZS.3111.79.2021.JK z dnia 19 lipca 2021 r. z przeznaczeniem dofinansowania bieżącej działalności 
domów pomocy społecznej .

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: czerwiec wg stanu na
31.05.2021 r., lipiec wg stanu na 30.06.2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie Wojewody 
Dolnośląskiego na rok 2021, 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 2021 po stronie 
dochodów.

Z up. W O J E W ^ m U J O S ł^ iE G O

Celina Marzena Uz^aziak 
d y r e k t o r  W YD zkTu 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.227.202 l.M J

Wrocław, dnia 20 lipca 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją W ojewody Dolnośląskiego Nr 150/2021 z dnia 
20 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85202 2130 Powiat Zgorzelecki 32 279,00 205 517,00
Razem 32 279,00 205 517,00

Pow iat Dom Pom ocy  
Społecznej

Zm niejszenia

Zwiększenia na 
dofinansow anie  

bieżącej działalności

Z większenia na 
dofinansow anie  

zadań  
rem ontow ych

K orekta w  oparciu o art. 87  
ustawy z dnia 13 listopada 2003  

r. o dochodach jednostek  
sam orządu terytorialnego

Powiat Zgorzelecki
Zgorzelec ul.Pułaskiego 20 197,00 23 474,00

Zgorzelec ul.Przechodnia 12 082,00 25 601,00

Opolno Zdrój 0,00 129 954,00 26 488,00

razem 32 279,00 179 029,00 26 488,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP- 
ZS.3111.79.202l.JK z dnia 19 lipca 2021 r. z przeznaczeniem dofinansowania bieżącej działalności 
domów pomocy społecznej oraz na dofinansowanie remontów prowadzonych w domach pomocy 
społecznej, uwzględniając wnioski na te zadania, na realizację których starostwo zabezpieczyło 
wymagany wkład własny, zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

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: czerwiec wg stanu na
31.05.2021 r., lipiec wg stanu na 30.06.2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie Wojewody 
Dolnośląskiego na rok 2021, 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 2021 po stronie 
dochodów.

I  up. WOJEWODY DOJNO#Q3KIEGO

Celina M arzetmljm/ziak 
DYREKTOR WYDZłAŁU 

Finansów i Budż6iVi



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.227.2021 .MJ

Wrocław, dnia 20 lipca 2021 r.

Urząd Miasta 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 150/2021 z dnia 
20 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85202 2130 MNPP Legnica 0,00 102 932,00
Razem 0,00 102 932,00

Pow iat
Dom Pom ocy  

Społecznej

Z m niejszenia

Zwiększenia na 
dofinansow anie bieżącej 

działalności
K orekta w  oparciu o art. 87 ustawy z 
dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach  
jednostek  sam orządu terytorialnego

MNPP Legnica G rabskiego 11 0,00 102 932,00

razem 0,00 102 932,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP- 
ZS.3111.79.2021.JK z dnia 19 lipca 2021 r. z przeznaczeniem dofinansowania bieżącej działalności 
domów pomocy społecznej .

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie Wojewody 
Dolnośląskiego na rok 2021, 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 2021 po stronie 
dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.227.2021. MJ

Wrocław, dnia 20 lipca 2021 r.

Urząd Miasta 
W ałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 150/2021 z dnia 
20 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85202 2130 MNPP Wałbrzych 4 295,00 7 655,00
Razem 4 295,00 7 655,00

Powiat Dom Pom ocy  
Społecznej

Zm niejszenia

Zwiększenia na 
dofinansow anie bieżącej 

działalności
K orekta w  oparciu o art. 87 ustawy z 
dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach  
jednostek  sam orządu terytorialnego

MNPP Wałbrzych W ałbrzych 4 295,00 7 655,00
razem 4 295,00 7 655,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP- 
ZS.3111.79.2021.JK z dnia 19 lipca 2021 r. z przeznaczeniem dofinansowania bieżącej działalności 
domów pomocy społecznej .

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: czerwiec wg stanu na
31.05.2021 r., lipiec wg stanu na 30.06.2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie Wojewody 
Dolnośląskiego na rok 2021, 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 2021 po stronie 
dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.227.202 l.M J

Wrocław, dnia 20 lipca 2021 r.

Urząd Miasta 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 150/2021 z dnia 
20 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85202 2130 MNPP Wrocław 69 079,00 346 604,00
Razem 69 079,00 346 604,00

Powiat Dom Pom ocy  
Społecznej

Z m niejszenia

Zwiększenia na 
dofinansow anie bieżącej 

działalności
K orekta w  oparciu o art. 87 ustawy z 
dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach  
jednostek  sam orządu terytorialnego

MNPP Wrocław
K arm elkow a 25/27 10 144,00 79 689,00
R ędzińska 66/68 0,00 36 524,00
M ączna 3 6 763,00 11 331,00
Św iątnicka 25/27 12 831,00 13 437,00
K aletnicza 8 13 525,00 82 535,00
Fam a 3 11 633,00 13 883,00
O bjazdow a 40 14 183,00 89 283,00
O kulickiego 2 0,00 3 320,00
Jutrosińska 29 0,00 16 602,00

razem 69 079,00 346 604,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP- 
ZS.3111.79.2021.JK z dnia 19 lipca 2021 r. z przeznaczeniem dofinansowania bieżącej działalności 
domów pomocy społecznej .

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: czerwiec wg stanu na
31.05.2021 r., lipiec wg stanu na 30.06.2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie Wojewody 
Dolnośląskiego na rok 2021, 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 2021 po stronie 
dochodów.
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