
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.409.202 l.M J

Urząd Miasta 
Bielawa

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 294/2021 
z dnia 05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85203 2010 UM Bielawa 12 618,00
Razem 12 618,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
nr ZP-ZS.3111.144.2021.JK z dnia 04 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na finansowanie 
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art.
20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), w związku z programem kompleksowego wsparcia 
rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r.
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1250).
Powyższe środki uwzględniają podwyższenie dotacji na okres od 1 października do 31 grudnia 
2021 r. o 30%, tj. o 525,75 zł na jednego uczestnika miesięcznie.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje 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 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 
stronie dochodów.

Z Uf». WOJE^DY DOLMOŚL̂ SKIEGO

Celina Marzena cUi/dzuJi
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i BudźAtu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.409.2021.MJ

Urząd Miasta 
Bolesławiec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 294/2021 
z dnia 05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85203 2010 UM Bolesławiec 12 618,00
Razem 12 618,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
nr ZP-ZS.3111.144.2021.JK z dnia 04 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na finansowanie 
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 
20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), w związku z programem kompleksowego wsparcia 
rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1250).
Powyższe środki uwzględniają podwyższenie dotacji na okres od 1 października do 31 grudnia 
2021 r. o 30%, tj. o 525,75 zł na jednego uczestnika miesięcznie.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje 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 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 
stronie dochodów.

Z up WOJEW

Celina Marzena [ĄUdziak
DYREKTOR WYD2JAŁU

Finansów i Budź ilu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.409.2021. MJ

Urząd Miasta 
Dzierżoniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 294/2021 
z dnia 05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85203 2010 UM Dzierżoniów 6 309,00
Razem 6 309,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
nr ZP-ZS.3111.144.2021.JK z dnia 04 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na finansowanie 
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 
20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), w związku z programem kompleksowego wsparcia 
rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1250).
Powyższe środki uwzględniają podwyższenie dotacji na okres od 1 października do 31 grudnia 
2021 r. o 30%, tj. o 525,75 zł na jednego uczestnika miesięcznie.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje 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 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

KIEGO

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po
stronie dochodów.

Celina Man.ena Dziedziak
DYREKTOR WYDZhĄŁU

Finansów i Budżet!)



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.409.2021. MJ

Urząd Miasta 
Nowa Ruda

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 294/2021 
z dnia 05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85203 2010 UM Nowa Ruda 9 464,00
Razem 9 464,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
nr ZP-ZS.3111.144.2021.JK z dnia 04 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na finansowanie 
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 
20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), w związku z programem kompleksowego wsparcia 
rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1250).
Powyższe środki uwzględniają podwyższenie dotacji na okres od 1 października do 31 grudnia 
2021 r. o 30%, tj. o 525,75 zł na jednego uczestnika miesięcznie.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje 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 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 
stronie dochodów.

Z up. ^ ^ 'Ę ^ W jj^ A S K lE G O

7

Celina Marzena \>ziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finar>sów i Budźjetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.409.2021.MJ

Urząd Miasta 
Oleśnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 294/2021 
z dnia 05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85203 2010 UM Oleśnica 33 123,00
Razem 33 123,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
nr ZP-ZS.3111.144.2021.JK z dnia 04 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na finansowanie 
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 
20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), w związku z programem kompleksowego wsparcia 
rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1250).
Powyższe środki uwzględniają podwyższenie dotacji na okres od 1 października do 31 grudnia 
2021 r. o 30%, tj. o 525,75 zł na jednego uczestnika miesięcznie.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje 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 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 
stronie dochodów.

Z up. WOJEV$>DY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina MnftenM^.iedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.409.2021.MJ

Urząd Miasta 
Świebodzice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 294/2021 
z dnia 05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85203 2010 UM Świebodzice 3 155,00
Razem 3 155,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
nr ZP-ZS.3111.144.2021.JK z dnia 04 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na finansowanie 
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 
20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), w związku z programem kompleksowego wsparcia 
rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1250).
Powyższe środki uwzględniają podwyższenie dotacji na okres od 1 października do 31 grudnia 
2021 r. o 30%, tj. o 525,75 zł na jednego uczestnika miesięcznie.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje 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 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po
stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.409.2021.MJ

Urząd Miasta 
Wałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 294/2021 
z dnia 05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85203 2010 UM Wałbrzych 18 927,00
Razem 18 927,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
nr ZP-ZS.3111.144.2021.JK z dnia 04 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na finansowanie 
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 
20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), w związku z programem kompleksowego wsparcia 
rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1250).
Powyższe środki uwzględniają podwyższenie dotacji na okres od 1 października do 31 grudnia 
2021 r. o 30%, tj. o 525,75 zł na jednego uczestnika miesięcznie.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje 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 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 
stronie dochodów.

(H-N® ŚLĄSKI EGOZ up. WOJH^

Celina ManenhDziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.409.202 l.M J

Urząd Miasta 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 294/2021 
z dnia 05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85203 2010 UM Wrocław 67 823,00
Razem 67 823,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
nr ZP-ZS.3111.144.2021.JK z dnia 04 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na finansowanie 
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 
20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), w związku z programem kompleksowego wsparcia 
rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1250).
Powyższe środki uwzględniają podwyższenie dotacji na okres od 1 października do 31 grudnia 
2021 r. o 30%, tj. o 525,75 zł na jednego uczestnika miesięcznie.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje 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 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po
stronie dochodów.

Celina Morzem Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.409.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 294/2021 
z dnia 05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85203 2010 UMiG Brzeg Dolny 6 309,00
Razem 6 309,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
nr ZP-ZS.3111.144.2021.JK z dnia 04 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na finansowanie 
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 
20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), w związku z programem kompleksowego wsparcia 
rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1250).
Powyższe środki uwzględniają podwyższenie dotacji na okres od 1 października do 31 grudnia 
2021 r. o 30%, tj. o 525,75 zł na jednego uczestnika miesięcznie.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje 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 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 
stronie dochodów.

Z up. W O J E \ ^ t ó S ^ SKIEG°

Celina Marzena i k^edziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.409.202 l.M J

Urząd Miasta i Gminy 
Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 294/2021 
z dnia 05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85203 2010 UMiG Góra 43 000,00
Razem 43 000,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
nr ZP-ZS.3111.145.2021.JK z dnia 04 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie, 
zgodnie z art. 51 c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), bieżącej działalności Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Górze.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje 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 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 
stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C e l in ^ ^ d i lm U d z ia k
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.409.202 l.M J

Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 294/2021 
z dnia 05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85203 2010 UMiG Bystrzyca Kłodzka 3 155,00
Razem 3 155,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
nr ZP-ZS.3111.144.2021.JK z dnia 04 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na finansowanie 
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 
20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), w związku z programem kompleksowego wsparcia 
rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1250).
Powyższe środki uwzględniają podwyższenie dotacji na okres od 1 października do 31 grudnia 
2021 r. o 30%, tj. o 525,75 zł na jednego uczestnika miesięcznie.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje 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 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 
stronie dochodów.

z up. laskieg o

Celina Marzena \ ziedziak.
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.409.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Lądek Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 294/2021 
z dnia 05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85203 2010 UMiG Lądek Zdrój 4 732,00
Razem 4 732,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
nr ZP-ZS.3111.144.2021.JK z dnia 04 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na finansowanie 
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 
20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), w związku z programem kompleksowego wsparcia 
rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1250).
Powyższe środki uwzględniają podwyższenie dotacji na okres od 1 października do 31 grudnia 
2021 r. o 30%, tj. o 525,75 zł na jednego uczestnika miesięcznie.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje 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 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 
stronie dochodów.

Z up. WO JE\;VlDY' DOLf' ¡ORSKIEGO

Celina McrzcrtaLmódziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżeju



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.409.2021. MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 294/2021 
z dnia 05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85203 2010 UMiG Żmigród 7 887,00
Razem 7 887,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
nr ZP-ZS.3111.144.2021.JK z dnia 04 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na finansowanie 
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 
20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), w związku z programem kompleksowego wsparcia 
rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1250).
Powyższe środki uwzględniają podwyższenie dotacji na okres od 1 października do 31 grudnia 
2021 r. o 30%, tj. o 525,75 zł na jednego uczestnika miesięcznie.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje 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 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 
stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOI,,R U S K IE G O

C e l in a w A U d z ia k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Buażetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.409.2021.MJ

Urząd Gminy 
Oława

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 294/2021 
z dnia 05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85203 2010 UG Oława 3 155,00
Razem 3 155,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
nr ZP-ZS.3111.144.2021.JK z dnia 04 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na finansowanie 
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 
20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), w związku z programem kompleksowego wsparcia 
rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1250).
Powyższe środki uwzględniają podwyższenie dotacji na okres od 1 października do 31 grudnia 
2021 r. o 30%, tj. o 525,75 zł na jednego uczestnika miesięcznie.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje 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 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 
stronie dochodów.

z  up. ^ J^ j 0 ^ ® ^ y LĄSKIEGO

Celina Marzenabziedziak
d y r e k t o r  WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.409.2021.MJ

Starostwo Powiatowe 
Wałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 294/2021 
z dnia 05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85203 2110 Powiat Wałbrzyski 47 236,00
Razem 47 236,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskami Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
nr ZP-ZS.3111.144.2021 .JK oraz ZP-ZS.3111.145.2021.JK z dnia 04 listopada 2021 r. 
z przeznaczeniem na:

- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 18 
ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), w związku z programem kompleksowego 
wsparcia rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 
2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1250) - 25 236,00 z ł .
Powyższe środki uwzględniają podwyższenie dotacji na okres od 1 października do 31 grudnia 
2021 r. o 30%, tj. o 525,75 zł na jednego uczestnika miesięcznie.

- dofinansowanie, zgodnie z art. 51 c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), bieżącej działalności Powiatowego 
Ośrodka Wsparcia w Wałbrzychu -  22.000,00 zł.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje 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 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 
stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina
DYREKTOR W Y D Z lr'i\ŁU

Finansów  i Budżetu



i

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.409.2021. MJ

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 294/2021 
z dnia 05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85203 2110 Powiat Zgorzelecki 12 000,00
Razem 12 000,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
nr ZP-ZS.3111.145.202l.JK  z dnia 04 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie, 
zgodnie z art. 51 c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), bieżącej działalności Powiatowego Ośrodka Wsparcia 
w Zgorzelcu przy ul. Pułaskiego .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje 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 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 
stronie dochodów.

Z up. VVOJE\^D^LN0Sl)\SKIEGO

Celina Marzena T&iedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.409.202 l.M J

Starostwo Powiatowe 
Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 294/2021 
z dnia 05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85203 2110 Powiat Głogowski 9 464,00
Razem 9 464,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
nr ZP-ZS.3111.144.2021.JK z dnia 04 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na finansowanie 
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 
20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), w związku z programem kompleksowego wsparcia 
rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1250).
Powyższe środki uwzględniają podwyższenie dotacji na okres od 1 października do 31 grudnia 
2021 r. o 30%, tj. o 525,75 zł na jednego uczestnika miesięcznie.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje 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 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 
stronie dochodów.

Z up. WOJhf;Or?y,Uv}U-^ŚLASKIEGO

Celina M arzena ó zied zia k  
DYREKTOR W/DZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.409.2021. MJ

Starostwo Powiatowe 
Jawor

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 294/2021 
z dnia 05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85203 2110 Powiat Jaworski 3 155,00
Razem 3 155,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
nr ZP-ZS.3111.144.202l.JK  z dnia 04 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na finansowanie 
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 
20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), w związku z programem kompleksowego wsparcia 
rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1250).
Powyższe środki uwzględniają podwyższenie dotacji na okres od 1 października do 31 grudnia 
2021 r. o 30%, tj. o 525,75 zł na jednego uczestnika miesięcznie.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje 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 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 
stronie dochodów.

Z up. O,

di na M arzena t)z edziak  
DYREKTOR WY£>, IAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.409.202 l.M J

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 294/2021 
z dnia 05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85203 2110 Powiat Kamiennogórski 7 887,00
Razem 7 887,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
nr ZP-ZS.3111.144.2021 .JK z dnia 04 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na finansowanie 
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 
20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), w związku z programem kompleksowego wsparcia 
rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1250).
Powyższe środki uwzględniają podwyższenie dotacji na okres od 1 października do 31 grudnia 
2021 r. o 30%, tj. o 525,75 zł na jednego uczestnika miesięcznie.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje 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 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 
stronie dochodów.

Z up. ^ j e ' 4 9 ^ ^ ś k ie g o

Celina M arzena D ziedziak
d y r e k to r  w ydzW u

Finansów i Budżetuj



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.409.2021.MJ

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 294/2021 
z dnia 05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85203 2110 Powiat Kłodzki 7 887,00
Razem 7 887,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
nr ZP-ZS.3111.144.2021.JK z dnia 04 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na finansowanie 
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 
20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), w związku z programem kompleksowego wsparcia 
rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1250).
Powyższe środki uwzględniają podwyższenie dotacji na okres od 1 października do 31 grudnia 
2021 r. o 30%, tj. o 525,75 zł na jednego uczestnika miesięcznie.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje 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 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 
stronie dochodów.

Z up. W O JE W ^yj
Haskiego

Celina M arzena D zibdziak  
DYREKTOR w y d z ia łu  

Finansów i Budżetu-



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.409.2021. MJ

Starostwo Powiatowe 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 294/2021 
z dnia 05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85203 2110 Powiat Legnicki 34 701,00
Razem 34 701,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
nr ZP-ZS.3111.144.2021 .JK z dnia 04 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na finansowanie 
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art.
20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), w związku z programem kompleksowego wsparcia 
rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1250).
Powyższe środki uwzględniają podwyższenie dotacji na okres od 1 października do 31 grudnia 
2021 r. o 30%, tj. o 525,75 zł na jednego uczestnika miesięcznie.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje 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 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 
stronie dochodów.

Z up. WOJEMJDY DQLN0§LASKIEGO

Celina Marzena ITziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.409.2021.MJ

Starostwo Powiatowe 
Lubań

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 294/2021 
z dnia 05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85203 2110 Powiat Lubański 3 155,00
Razem 3 155,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
nr ZP-ZS.3111.144.202l.JK  z dnia 04 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na finansowanie 
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 
20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), w związku z programem kompleksowego wsparcia 
rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1250).
Powyższe środki uwzględniają podwyższenie dotacji na okres od 1 października do 31 grudnia 
2021 r. o 30%, tj. o 525,75 zł na jednego uczestnika miesięcznie.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje 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 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

Z up.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po
stronie dochodów.

Celina Marzena Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetii



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.409.2021.MJ

Starostwo Powiatowe 
Milicz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 294/2021 
z dnia 05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85203 2110 Powiat Milicki 44 163,00
Razem 44 163,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
nr ZP-ZS.3111.144.2021.JK z dnia 04 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na finansowanie 
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 
20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), w związku z programem kompleksowego wsparcia 
rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1250).
Powyższe środki uwzględniają podwyższenie dotacji na okres od 1 października do 31 grudnia 
2021 r. o 30%, tj. o 525,75 zł na jednego uczestnika miesięcznie.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje 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 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 
stronie dochodów.

Z up.

Finansów i Budżetu

WOJEV JAŚLISKIEGO

Celina M arzena D ü edziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.409.2021. MJ

Starostwo Powiatowe 
Strzelin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 294/2021 
z dnia 05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85203 2110 Powiat Strzeliński 9 464,00
Razem 9 464,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
nr ZP-ZS.3111.144.2021 .JK z dnia 04 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na finansowanie 
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art.
20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), w związku z programem kompleksowego wsparcia 
rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1250).
Powyższe środki uwzględniają podwyższenie dotacji na okres od 1 października do 31 grudnia 
2021 r. o 30%, tj. o 525,75 zł na jednego uczestnika miesięcznie.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje 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 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 
stronie dochodów.

Z up. ^ JE^ g ^ # )ś0\SKIEGO

Celina M arzena Ą ziedziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.409.2021.MJ

Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 294/2021 
z dnia 05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85203 2110 Powiat Średzki 34 700,00
Razem 34 700,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
nr ZP-ZS.3111.144.2021.JK z dnia 04 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na finansowanie 
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 
20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), w związku z programem kompleksowego wsparcia 
rodzin „Za życiem” przyiętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1250).
Powyższe środki uwzględniają podwyższenie dotacji na okres od 1 października do 31 grudnia 
2021 r. o 30%, tj. o 525,75 zł na jednego uczestnika miesięcznie.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje 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 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 
stronie dochodów.

Z up. W O J E ^ D ^ L ^ ^ \S K IE G O

Celina Marzena Mziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budrfetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.409.2021. MJ

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 294/2021 
z dnia 05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85203 2110 Powiat Świdnicki 39 432,00
Razem 39 432,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
nr ZP-ZS.3111.144.2021.JK z dnia 04 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na finansowanie 
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 
20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), w związku z programem kompleksowego wsparcia 
rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. 
(Dz. U . z 2016 r. poz. 1250).
Powyższe środki uwzględniają podwyższenie dotacji na okres od 1 października do 31 grudnia 
2021 r. o 30%, tj. o 525,75 zł na jednego uczestnika miesięcznie.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje 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 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 
stronie dochodów.

Celina M arzena \ ___ _
d y r e k to r  w y d z ia łu “

Finansów i Budżet



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.409.2021.MJ

Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 294/2021 
z dnia 05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85203 2110 Powiat Trzebnicki 15 773,00
Razem 15 773,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
nr ZP-ZS.3111.144.2021.JK z dnia 04 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na finansowanie 
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 
20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), w związku z programem kompleksowego wsparcia 
rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1250).
Powyższe środki uwzględniają podwyższenie dotacji na okres od 1 października do 31 grudnia 
2021 r. o 30%, tj. o 525,75 zł na jednego uczestnika miesięcznie.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje 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 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 
stronie dochodów.

Z up. WOJPA'OD^OLmŚLASKiEGO 

Celina M arzena D z ie c ia k
d y r e k to r  w y d z ia I u

Finansów i Budżetu \



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.409.2021.MJ

Starostwo Powiatowe 
Wołów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 294/2021 
z dnia 05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85203 2110 Powiat Wołowski 23 660,00
Razem 23 660,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
nr ZP-ZS.3111.144.2021.JK z dnia 04 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na finansowanie 
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 
20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), w związku z programem kompleksowego wsparcia 
rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1250).
Powyższe środki uwzględniają podwyższenie dotacji na okres od 1 października do 31 grudnia 
2021 r. o 30%, tj. o 525,75 zł na jednego uczestnika miesięcznie.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje 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 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po
stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.409.2021.MJ

Starostwo Powiatowe 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 294/2021 
z dnia 05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85203 2110 Powiat Wrocławski 4 732,00
Razem 4 732,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
nr ZP-ZS.3111.144.2021.JK z dnia 04 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na finansowanie 
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 
20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), w związku z programem kompleksowego wsparcia 
rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1250).
Powyższe środki uwzględniają podwyższenie dotacji na okres od 1 października do 31 grudnia 
2021 r. o 30%, tj. o 525,75 zł na jednego uczestnika miesięcznie.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje 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 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po
stronie dochodów.
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Celina Mn.r7.ena \ziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.409.2021.MJ

Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 294/2021 
z dnia 05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85203 2110 Powiat Złotoryj ski 34 700,00
Razem 34 700,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
nr ZP-ZS.3111.144.2021.JK z dnia 04 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na finansowanie 
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 
20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), w związku z programem kompleksowego wsparcia 
rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1250).
Powyższe środki uwzględniają podwyższenie dotacji na okres od 1 października do 31 grudnia 
2021 r. o 30%, tj. o 525,75 zł na jednego uczestnika miesięcznie.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje 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 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 
stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.409.2021.MJ

Urząd Miasta 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 294/2021 
z dnia 05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85203 2110 MNPP Legnica 50 472,00
Razem 50 472,00

Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
nr ZP-ZS.3111.144.2021.JK z dnia 04 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na finansowanie 
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 
20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), w związku z programem kompleksowego wsparcia 
rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1250).
Powyższe środki uwzględniają podwyższenie dotacji na okres od 1 października do 31 grudnia 
2021 r. o 30%, tj. o 525,75 zł na jednego uczestnika miesięcznie.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje 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 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 
stronie dochodów.
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