
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 lipca 2018 r.

FB-BP.3111.327.2018.KR
Urząd Miasta 
Wałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 136/2018 

z dnia 09 lipca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Miasta Wałbrzych 10 000
Razem 10 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.88.2018.AN z dnia 6 lipca 2018 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie 

zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWOtp^OLNO^ĄSKIEGO

Ecfyia Sapała 
d y r e k t o r  w y d z ia łu

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 lipca 2018 r.

FB-BP.3111.327.2018.KR
Urząd Gminy 
Kamieniec Ząbkowicki

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 136/2018 

z dnia 09 lipca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85278 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Jaworzyna Śląska 10 000

Razem 10 000
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.88.2018.AN z dnia 6 lipca 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie pomocy dla:

- 2 rodzin zamieszkałych w miejscowości Byczeń, poszkodowanych w wyniku

gwałtownych opadów deszczu, które miały miejsce w dniu 10 maja 2018 r.

- 4 rodzin, zamieszkałych w miejscowości Sosnowa, poszkodowanych w wyniku

gwałtownych opadów deszczu, które miały miejsce w dniach 2 3 czerwca 2018 r.

- 1 rodziny, zamieszkałej w miejscowości Mrokocin, poszkodowanej w wyniku

gwałtownych opadów deszczu, które miały miejsce w dniach 2 3 czerwca 2018 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. W O JE W jp Y t iO L N j^ K iE G O

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu


