
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.407.202 l.M J

Wrocław, dnia 10 listopada 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 299/2021 z dnia 
09 listopada 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 12 677,00
4 486,00

Razem 12 677,00 4 486,00

Powiat Dom Pomocy Społecznej

Zwiększenia na 
dofinansowanie 

bieżącej 
działalności

Zmniejszenia
Korekta w oparciu o art. 87 
ustawy z dnia 13 listopada 

2003 r. o dochodach 
jednostek samorządu 

terytorialnego
DZIERZONIOW Bielawa 4 486,00 12 677,00
razem 4 486,00 12 677,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
nr ZP-ZS.3111.141.2021.JK z dnia 05 listopada 2021 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej 
oraz z niższego niż dotacja z budżetu państwa, kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia 
do domu mieszkańca, skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli niepodlegającego 
dofinansowaniu z dotacji za m-ce: VIII wg stanu na 31.07.2021 r., IX wg stanu na 31.08.2021 r., 
X wg stanu na 30.09.2021 r.

Zwiększenia dotacji dokonano z przeznaczeniem dofinansowania bieżącej działalności 
domów pomocy społecznej.

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 13.1.2.1 - 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.3111.407.2021.MJ

Wrocław, dnia 10 listopada 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 299/2021 z dnia 
09 listopada 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 20 289,00 42 944,00
Razem 20 289,00 42 944,00

Powiat Dom Pomocy Społecznej

Zwiększenia na 
dofinansowanie 

bieżącej 
działalności

Zmniejszenia
Korekta w oparciu o art. 87 
ustawy z dnia 13 listopada 

2003 r. o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego

GŁOGOW Głogów 42 944,00 20 289,00
razem 42 944,00 20 289,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
nr ZP-ZS.3111.141.2021.JK z dnia 05 listopada 2021 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej 
oraz z niższego niż dotacja z budżetu państwa, kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia 
do domu mieszkańca, skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli niepodlegającego 
dofinansowaniu z dotacji za m-ce: VIII wg stanu na 31.07.2021 r., IX wg stanu na 31.08.2021 r., 
X wg stanu na 30.09.2021 r.

Zwiększenia dotacji dokonano z przeznaczeniem dofinansowania bieżącej działalności 
domów pomocy społecznej.

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 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 
społecznej

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



Starostwo Powiatowe 
Jawor

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.202 l.M J

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 299/2021 z dnia 
09 listopada 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 31 684,00 32 176,00
Razem 31 684,00 32 176,00

Powiat Dom Pomocy Społecznej

Zwiększenia na 
dofinansowanie 

bieżącej 
działalności

Zmniejszenia
Korekta w oparciu o art. 87 
ustawy z dnia 13 listopada 

2003 r. o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego

JAWOR Jawor 32 176,00 31 684,00
razem 32 176,00 31 684,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
nr ZP-ZS.3111.141.2021.JKz dnia 05 listopada2021 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej 
oraz z niższego niż dotacja z budżetu państwa, kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia 
do domu mieszkańca, skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli niepodlegającego 
dofinansowaniu z dotacji za m-ce: VIII wg stanu na 31.07.2021 r., IX wg stanu na 31.08.2021 r., 
X wg stanu na 30.09.2021 r.

Zwiększenia dotacji dokonano z przeznaczeniem dofinansowania bieżącej działalności 
domów pomocy społecznej.

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 13.1.2.1 - 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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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.407.2021.MJ

Wrocław, dnia 10 listopada 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 299/2021 z dnia 
09 listopada 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 119 984,00 225 484,00
Razem 119 984,00 225 484,00

Powiat Dom Pomocy Społecznej

Zwiększenia na 
dofinansowanie 

bieżącej 
działalności

Zmniejszenia Zwiększenia
Korekta w oparciu o art. 87 ustawy 

z dnia 13 listopada 2003 r. o 
dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego
Powiat Karkonoski

Kowary 7 109,00 15 616,00
Sosnówka 4 066,00 1 754,00
Janowice Wielkie 0,00 27 051,00
Miłków 145 073,00 0,00 1 430,00
Szklarska Poręba 67 806,00 75 563,00

razem 224 054,00 119 984,00 1 430,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
nrZP-ZS.3111.141.2021.JKzdnia05 listopada2021 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej 
oraz z niższego niż dotacja z budżetu państwa, kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia 
do domu mieszkańca, skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli niepodlegającego 
dofinansowaniu z dotacji za m-ce: VIII wg stanu na 31.07.2021 r., IX wg stanu na 31.08.2021 r., 
X wg stanu na 30.09.2021 r.

Zwiększenia dotacji dokonano z przeznaczeniem dofinansowania bieżącej działalności 
domów pomocy społecznej.

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 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 
społecznej

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 
dO C hodÓ W . 7 lln W r\ In  , , ...... ................



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.407.202 l.M J

Wrocław, dnia 10 listopada 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 299/2021 z dnia 
09 listopada 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 30 433,00
65 628,00

Razem 30 433,00 65 628,00

Powiat Dom Pomocy Społecznej

Zwiększenia na 
dofinansowanie 

bieżącej 
działalności

Zmniejszenia
Korekta w oparciu o art. 

87 ustawy z dnia 13 
listopada 2003 r. o 

dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego

KAMIENNA GORA Szarocin 65 628,00 30 433,00
razem 65 628,00 30 433,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
nrZP-ZS.3111.141.2021.JKzdnia 05 listopada 2021 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej 
oraz z niższego niż dotacja z budżetu państwa, kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia 
do domu mieszkańca, skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli niepodlegającego 
dofinansowaniu z dotacji za m-ce: VIII wg stanu na 31.07.2021 r., IX wg stanu na 31.08.2021 r., 
X wg stanu na 30.09.2021 r.

Zwiększenia dotacji dokonano z przeznaczeniem dofinansowania bieżącej działalności 
domów pomocy społecznej.

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 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 
społecznej

.. .. WáuD...

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



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.407.2021. MJ

Wrocław, dnia 10 listopada 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 299/2021 z dnia 
09 listopada 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 338 649,00 329 877,00
Razem 338 649,00 329 877,00

Powiat Dom Pomocy Społecznej

Zwiększenia na 
dofinansowanie 

bieżącej 
działalności

Zmniejszenia
Korekta w oparciu o art. 87 

ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 
o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego
KŁODZKO

Bystrzyca Kłodzka 13 444,00 20 289,00
Nowa Ruda 67 590,00 66 875,00
Podzamek 141 876,00 151 808,00
Ludwikowice Kł. 38 687,00 56 115,00
Jugów 18 010,00 10 505,00
Scinawka Dolna 21 50 270,00 33 057,00

razem 329 877,00 338 649,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
nr ZP-ZS.3111.141.2021.JK z dnia 05 listopada 2021 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej 
oraz z niższego niż dotacja z budżetu państwa, kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia 
do domu mieszkańca, skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli niepodlegającego 
dofinansowaniu z dotacji za m-ce: VIII wg stanu na 31.07.2021 r., IX wg stanu na 31.08.2021 r., 
X wg stanu na 30.09.2021 r.

Zwiększenia dotacji dokonano z przeznaczeniem dofinansowania bieżącej działalności 
domów pomocy społecznej.

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 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 
społecznej

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



Starostwo Powiatowe 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 299/2021 z dnia 
09 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021. MJ

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85202 2130 Powiat Legnicki 430 489,00 421 457,00
Razem 430 489,00 421 457,00

Powiat Dom Pomocy Społecznej

Zwiększenia na 
dofinansowanie 

bieżącej 
działalności

Zmniejszenia
Korekta w oparciu o art. 87 

ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 
o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego
LEGNICA

"Prząśnik" w Brenniku 0,00 10 144,00
Legnickie Pole 421 457,00 420 345,00

razem 421 457,00 430 489,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
nr ZP-ZS .3111.141.2021. JK z dnia 05 listopada 2021 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej 
oraz z niższego niż dotacja z budżetu państwa, kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia 
do domu mieszkańca, skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli niepodlegającego 
dofinansowaniu z dotacji za m-ce: VIII wg stanu na 31.07.2021 r., IX wg stanu na 31.08.2021 r., 
X wg stanu na 30.09.2021 r.

Zwiększenia dotacji dokonano z przeznaczeniem dofinansowania bieżącej działalności 
domów pomocy społecznej.

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 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 
społecznej
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Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie
dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.407.2021.MJ

Wrocław, dnia 10 listopada 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 299/2021 z dnia 
09 listopada 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 125 116,00 93 372,00
Razem 125 116,00 93 372,00

Powiat Dom Pomocy Społecznej

Zwiększenia na 
dofinansowanie 

bieżącej 
działalności

Zmniejszenia
Korekta w oparciu o art. 87 

ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 
o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego
LWÓWEK SL.

Mirsk 20 059,00 20 539,00
Nielestno 73 313,00 104 577,00

razem 93 372,00 125 116,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
nr ZP-ZS.3111.141.202l.JK  z dnia 05 listopada 2021 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej 
oraz z niższego niż dotacja z budżetu państwa, kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia 
do domu mieszkańca, skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli niepodlegającego 
dofinansowaniu z dotacji za m-ce: VIII wg stanu na 31.07.2021 r., IX wg stanu na 31.08.2021 r., 
X wg stanu na 30.09.2021 r.

Zwiększenia dotacji dokonano z przeznaczeniem dofinansowania bieżącej działalności 
domów pomocy społecznej.

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 13.1.2.1 - 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.3111.407.2021.MJ

Wrocław, dnia 10 listopada 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Milicz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 299/2021 z dnia 
09 listopada 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 182 019,00 106 614,00
Razem 182 019,00 106 614,00

Powiat Dom Pomocy Społecznej

Zwiększenia na 
dofinansowanie 

bieżącej 
działalności

Zmniejszenia
Korekta w oparciu o art. 87 

ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 
o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego
MILICZ

Milicz 6 425,00 23 243,00
Krośnice 100 189,00 158 776,00

razem 106 614,00 182 019,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
nr ZP-ZS.3111.141.2021.JK zd n ia  05 listopada 2021 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej 
oraz z niższego niż dotacja z budżetu państwa, kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia 
do domu mieszkańca, skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli niepodlegającego 
dofinansowaniu z dotacji za m-ce: VIII wg stanu na 31.07.2021 r., IX wg stanu na 31.08.2021 r., 
X wg stanu na 30.09.2021 r.

Zwiększenia dotacji dokonano z przeznaczeniem dofinansowania bieżącej działalności 
domów pomocy społecznej.

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 13.1.2.1 - 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.3111.407.2021 .MJ

Wrocław, dnia 10 listopada 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 299/2021 z dnia 
09 listopada 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 345 125,00 274 332,00
Razem 345 125,00 274 332,00

Powiat Dom Pomocy Społecznej

Zwiększenia na 
dofinansowanie 

bieżącej 
działalności

Zmniejszenia
Korekta w oparciu o art. 87 

ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 
o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego
OLEŚNICA

Ostrowina 265 702,00 334 395,00
Dobroszyce 8 630,00 10 730,00

razem 274 332,00 345 125,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
nr ZP-ZS.3111.141.2021.JKz dnia 05 listopada 2021 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej 
oraz z niższego niż dotacja z budżetu państwa, kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia 
do domu mieszkańca, skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli niepodlegającego 
dofinansowaniu z dotacji za m-ce: VIII wg stanu na 31.07.2021 r., IX wg stanu na 31.08.2021 r., 
X wg stanu na 30.09.2021 r.

Zwiększenia dotacji dokonano z przeznaczeniem dofinansowania bieżącej działalności 
domów pomocy społecznej.

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 13.1.2.1 - 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.3111.407.2021.MJ

Wrocław, dnia 10 listopada 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Oława

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 299/2021 z dnia 
09 listopada 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 3 469,00 16 730,00
Razem 3 469,00 16 730,00

Powiat Dom Pomocy Społecznej

Zwiększenia na 
dofinansowanie 

bieżącej 
działalności

Zmniejszenia
Korekta w oparciu o art. 87 
ustawy z dnia 13 listopada 

2003 r. o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego

OŁAWA Oława 16 730,00 3 469,00
razem 16 730,00 3 469,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
nr ZP-ZS.3111.141.202l.JK  z dnia 05 listopada 2021 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej 
oraz z niższego niż dotacja z budżetu państwa, kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia 
do domu mieszkańca, skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli niepodlegającego 
dofinansowaniu z dotacji za m-ce: VIII wg stanu na 31.07.2021 r., IX wg stanu na 31.08.2021 r., 
X wg stanu na 30.09.2021 r.

Zwiększenia dotacji dokonano z przeznaczeniem dofinansowania bieżącej działalności 
domów pomocy społecznej.

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 13.1.2.1 - 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 £82



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.202 l.MJ

Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 299/2021 z dnia 
09 listopada 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 2 980,00 3 746,00
Razem 2 980,00 3 746,00

Powiat Dom Pomocy Społecznej

Zwiększenia na 
dofinansowanie 

bieżącej 
działalności

Zmniejszenia
Korekta w oparciu o art. 87 
ustawy z dnia 13 listopada 

2003 r. o dochodach 
jednostek samorządu 

terytorialnego
ŚRODA SLĄSKA Malczyce 3 746,00 2 980,00
razem 3 746,00 2 980,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
nr ZP-ZS.3111.141.2021.JK z dnia 05 listopada 2021 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej 
oraz z niższego niż dotacja z budżetu państwa, kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia 
do domu mieszkańca, skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli niepodlegającego 
dofinansowaniu z dotacji za m-ce: VIII wg stanu na 31.07.2021 r., IX wg stanu na 31.08.2021 r., 
X wg stanu na 30.09.2021 r.

Zwiększenia dotacji dokonano z przeznaczeniem dofinansowania bieżącej działalności 
domów pomocy społecznej.

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 13.1.2.1 - 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.3111.407.2021.MJ

Wrocław, dnia 10 listopada 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 299/2021 z dnia 
09 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85202 2130 Powiat Świdnicki 58 163,00
Razem 58 163,00

Powiat Dom Pomocy Społecznej
Zwiększenia na 

dofinansowanie bieżącej 
działalności

ŚWIDNICA
Jaskulin 30 560,00
Świebodzice 27 603,00

razem 58 163,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
nrZP-ZS.3111.141.2021.JKzdnia05 listopada 2021 r.

Zwiększenia dotacji dokonano z przeznaczeniem dofinansowania bieżącej działalności 
domów pomocy społecznej.

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 13.1.2.1 - 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.3111.407.2021.MJ

Wrocław, dnia 10 listopada 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 299/2021 z dnia 
09 listopada 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 120 334,00 93 066,00
Razem 120 334,00 93 066,00

Powiat Dom Pomocy Społecznej

Zwiększenia na 
dofinansowanie 

bieżącej 
działalności

Zmniejszenia
Korekta w oparciu o art. 87 
ustawy z dnia 13 listopada 

2003 r. o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego

TRZEBNICA Oborniki Śląskie 93 066,00 120 334,00
razem 93 066,00 120 334,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
nr ZP-ZS.3111.141.2021.JK z dnia 05 listopada 2021 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej 
oraz z niższego niż dotacja z budżetu państwa, kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia 
do domu mieszkańca, skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli niepodlegającego 
dofinansowaniu z dotacji za m-ce: VIII wg stanu na 31.07.2021 r., IX wg stanu na 31.08.2021 r., 
X wg stanu na 30.09.2021 r.

Zwiększenia dotacji dokonano z przeznaczeniem dofinansowania bieżącej działalności 
domów pomocy społecznej.

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 13.1.2.1 - 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.3111.407.2021.MJ

Wrocław, dnia 10 listopada 2021 r.

Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 299/2021 z dnia 
09 listopada 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 254 949,00 253 543,00
Razem 254 949,00 253 543,00

Powiat Dom Pomocy Społecznej

Zwiększenia na 
dofinansowanie 

bieżącej 
działalności

Zmniejszenia
Korekta w oparciu o art. 87 

ustawy z dnia 13 listopada 2003 
r. o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego

ZĄBKOWICE SL.
Henryków 8 444,00 56 839,00
Ziębice 40 042,00 60 964,00
Ząbkowice 25 598,00 59 636,00
Opolnica 178 886,00 67 366,00
Ząbkowice (DPS dla 
przewlekle psychicznie 
chorych) 573,00 10 144,00

razem 253 543,00 254 949,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
nrZP-ZS.3111.141.2021.JKzdnia05 listopada2021 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej 
oraz z niższego niż dotacja z budżetu państwa, kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia 
do domu mieszkańca, skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli niepodlegającego 
dofinansowaniu z dotacji za m-ce: VIII wg stanu na 31.07.2021 r., IX wg stanu na 31.08.2021 r., 
X wg stanu na 30.09.2021 r.

Zwiększenia dotacji dokonano z przeznaczeniem dofinansowania bieżącej działalności 
domów pomocy społecznej.

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 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 
społecznej

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 
[ów. ^  '/'K i / )
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021.MJ

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 299/2021 z dnia 
09 listopada 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 51 011,00 99 509,00
Razem 51 011,00 99 509,00

Powiat Dom Pomocy Społecznej

Zwiększenia na 
dofinansowanie 

bieżącej 
działalności

Zmniejszenia
Korekta w oparciu o art. 87 

ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 
o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego
ZGORZELEC

Zgorzelec ul.Pułaskiego 15 577,00 30 295,00
Zgorzelec ul.Przechodnia 17 827,00 17 335,00
Opolno Zdrój 66 105,00 3 381,00

razem 99 509,00 51 011,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
nr ZP-ZS.3111.141.2021.JK z dnia 05 listopada 2021 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej 
oraz z niższego niż dotacja z budżetu państwa, kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia 
do domu mieszkańca, skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli niepodlegającego 
dofinansowaniu z dotacji za m-ce: VIII wg stanu na 31.07.2021 r., IX wg stanu na 31.08.2021 r., 
X wg stanu na 30.09.2021 r.

Zwiększenia dotacji dokonano z przeznaczeniem dofinansowania bieżącej działalności 
domów pomocy społecznej.

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 13.1.2.1 - 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.3111.407.2021.MJ

Wrocław, dnia 10 listopada 2021 r.

Urząd Miasta 
Wałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 299/2021 z dnia 
09 listopada 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 6 892,00 5 124,00
Razem 6 892,00 5 124,00

Powiat Dom Pomocy Społecznej

Zwiększenia na 
dofinansowanie 

bieżącej 
działalności

Zmniejszenia
Korekta w oparciu o art. 87 

ustawy z dnia 13 listopada 2003 
r. o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego

MNPP WAŁBRZYCH Wałbrzych 5 124,00 6 892,00
razem 5 124,00 6 892,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
nr ZP-ZS.3111.141.2021.JK z dnia 05 listopada 2021 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej 
oraz z niższego niż dotacja z budżetu państwa, kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia 
do domu mieszkańca, skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli niepodlegającego 
dofinansowaniu z dotacji za m-ce: VIII wg stanu na 31.07.2021 r., IX wg stanu na 31.08.2021 r., 
X wg stanu na 30.09.2021 r.

Zwiększenia dotacji dokonano z przeznaczeniem dofinansowania bieżącej działalności 
domów pomocy społecznej.

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 13.1.2.1 - 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.3111.407.2021.MJ

Wrocław, dnia 10 listopada 2021 r.

Urząd Miasta 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 299/2021 z dnia 
09 listopada 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 131 594,00 81 443,00
Razem 131 594,00 81 443,00

Pow iat Dom Pom ocy Społecznej
Zwiększenia na 
dofinansowanie 

bieżącej działalności

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

MNPP WROCŁAW
Karmelkowa 25/27 0,00 27 051,00
Mączna 3 2 948,00 10 144,00
Świątnicka 25/27 8 131,00 26 245,00
Kaletnicza 8 0,00 20 289,00
Fama 3 9 377,00 17 513,00
Objazdowa 40 60 987,00 30 352,00

razem 81 443,00 131 594,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
nr ZP-ZS .3111.141.2021.JK z dnia 05 listopada 2021 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej 
oraz z niższego niż dotacja z budżetu państwa, kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia 
do domu mieszkańca, skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli niepodlegającego 
dofinansowaniu z dotacji za m-ce: VIII wg stanu na 31.07.2021 r., IX wg stanu na 31.08.2021 r., 
X wg stanu na 30.09.2021 r.

Zwiększenia dotacji dokonano z przeznaczeniem dofinansowania bieżącej działalności 
domów pomocy społecznej.

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 13.1.2.1 - 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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