
FB-BP.3111.463.2018.KR

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2018 r.

Urząd Miasta 
Bielawa

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 202/2018 

z dnia 19 września 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 Bielawa 29 100
Razem 29 100

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

ZP-ZS.3111.120.2018.AN z dnia 18 września 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie w  IV kwartale 2018 r. wypłat 

zasiłków okresowych w  części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1508, z późn. zm).

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.

Finansów i Budżetu

W OJEW ODYj^LNOŚLASKlEGO

M yia  S a p a l i  
d y r e k t o r  w y d z ia ł u



W O JEW O D A  DOLN O ŚLĄ SK I

FB-BP.3111.463.2018.KR

Wrocław, dnia 20 września 2018 r.

Urząd Miasta 
Boguszów Gorce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją W ojewody Dolnośląskiego nr 202/2018 

z dnia 19 września 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 M iasta Boguszów Gorce 25 800
Razem 25 800

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.120.2018.AN z dnia 18 września 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie w IV kwartale 2018 r. wypłat 

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1508, z późn. zm).

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 JEW O O pO LNO ŚlĄSK lEG O

/& dyta  Saffó&rT'
d y r I k t ó r  w y d z i a ł u

Finansów i Budżstu



FB-BP.3111.463.2018.KR

W O JE W O D A  D OLN O ŚLĄ SK I Wrocław, dnia 20 września 2018 r.

Urząd Miasta 
Bolesławiec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 202/2018 

z dnia 19 września 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85214 2030 Urząd Miasta Bolesławiec 38 000
Razem 38 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.120.2018.AN z dnia 18 września 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie w  IV kwartale 2018 r. wypłat 

zasiłków okresowych w  części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1508, z późn. zm).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

W ojewody 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.

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.463.2018.KR
Urząd Miasta 
Chojnów

Uprzejmie zawiadamiani, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 202/2018 

z dnia 19 września 2018 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85214 2030 Urząd Miasta Chojnów 24 800
Razem 24 800

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.120.2018.AN z dnia 18 września 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie w IV kwartale 2018 r. wypłat 

zasiłków okresowych w  części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1508, z późn. zm).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w  budżecie 

W ojewody 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.

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI 

FB-BP.3111.463.2018.KR

Wrocław, dnia 20 września 2018 r.

Urząd Miasta 
Duszniki Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 202/2018 

z dnia 19 września 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 Duszniki Zdrój 7 000
Razem 7 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

ZP-ZS.3111.120.2018.AN z dnia 18 września 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie w IV kwartale 2018 r. wypłat 

zasiłków okresowych w  części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1508, z późn. zm).

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 ojEyyeof d o ln ^ & ąsk ie go

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.463.2018.KR
Urząd Miasta 
Dzierżoniów

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2018 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 202/2018 

z dnia 19 września 2018 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85214 2030 Urząd M iasta Dzierżoniów 31 295
Razem 31295

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

ZP-ZS.3111.120.2018.AN z dnia 18 września 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie w  IV kwartale 2018 r. wypłat 

zasiłków okresowych w  części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1508, z późn. zm).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w  budżecie 

W ojewody 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. mwpitóY DOJ^ŚL^SKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.463.2018.KR

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2018 r.

Urząd Miasta 
Jawor

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 202/2018 

z dnia 19 września 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 Jawor 77 200
Razem 77 200

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.120.2018.AN z dnia 18 września 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie w  IV kwartale 2018 r. wypłat 

zasiłków okresowych w  części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1508, z późn. zm).

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. WOJEWODY DOpł0ŚLĄSKIEGO

^ Edyta Sapała
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.463.2018.KR
Urząd Miasta 
Jedlina Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 202/2018 

z dnia 19 września 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

W O JE W O D A  D O LN O ŚLĄ SK I Wrocław, dnia 20 września 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd M iasta Jedlina Zdrój 18 700
Razem 18 700

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem W ydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

ZP-ZS.3111.120.2018.AN z dnia 18 września 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie w  IV kwartale 2018 r. wypłat 

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1508, z późn. zm).

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 strome dochodów.

Z up. WOJEWOD^OLNOŚL^SKIEGO

¿Edyta Sajfófff
DYFEKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.463.2018.KR

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2018 r.

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją W ojewody Dolnośląskiego nr 202/2018 

z dnia 19 września 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 Jelenia Góra 63 000
Razem 63 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem W ydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.120.2018.AN z dnia 18 września 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie w  IV kwartale 2018 r. wypłat 

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1508, z późn. zm).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w  budżecie 

W ojewody 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 OJEW O^OLNOŚMSKIEGO

O&yta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.463.2018.KR

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2018 r.

Urząd Miasta 
Kamienna Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 202/2018 

z dnia 19 września 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 Kamienna Góra 158 200
Razem 158 200

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.120.2018.AN z dnia 18 września 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie w IV kwartale 2018 r. wypłat 

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1508, z późn. zm).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

W ojewody 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 ^ Wĉ ^ m a o

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.463.2018.KR

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2018 r.

Urząd Miasta 
Karpacz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 202/2018 

z dnia 19 września 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 Karpacz 7 400
Razem 7 400

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.120.2018.AN z dnia 18 września 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie w IV kwartale 2018 r. wypłat 

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1508, z późn. zm).

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. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

/E d y ta  Ścęp&to.
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.463.2018.KR
Urząd Miasta 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 202/2018 

z dnia 19 września 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd M iasta Kłodzko 116 113
Razem 116 113

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

ZP-ZS.3111.120.2018.AN z dnia 18 września 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie w IV kwartale 2018 r. wypłat 

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1508, z późn. zm).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

W ojewody 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.

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

E dytć$eqm ia 
REKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA D O LNO ŚLĄ SK I

FB-BP.3111.463.2018.KR

Wrocław, dnia 20 września 2018 r.

Urząd Miasta 
Kowary

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 202/2018 

z dnia 19 września 2018 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2018 następuj ące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Miasta Kowary 30 700
Razem 30 700

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

ZP-ZS.3111.120.2018.AN z dnia 18 września 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie w  IV kwartale 2018 r. wypłat 

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1508, z późn. zm).

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. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

/ Edyta gąpttfa
© H e k t o r  w y d z i a ł u

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.463.2018.KR

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2018 r.

Urząd Miasta 
Kudowa Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją W ojewody Dolnośląskiego nr 202/2018 

z dnia 19 września 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 Kudowa Zdrój 49 800
Razem 49 800

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem W ydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

ZP-ZS.3111.120.2018.AN z dnia 18 września 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie w  IV kwartale 2018 r. wypłat 

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1508, z późn. zm).

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. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

/E d y ta
DŁ^EKTOR WYdZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.463.2018.KR
Urząd Miasta 
Lubań

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 202/2018 

z dnia 19 września 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 Urząd Miasta Lubań 38 900
Razem 38 900

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

ZP-ZS.3111.120.2018.AN z dnia 18 września 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie w IV kwartale 2018 r. wypłat 

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1508, z późn. zm).

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.

Ż up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

/d y la  
Dne^KTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.463.2018.KR
Urząd Miasta 
Nowa Ruda

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 202/2018 

z dnia 19 września 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85214 2030 Urząd M iasta Nowa Ruda 40 400
Razem 40 400

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.120.2018.AN z dnia 18 września 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie w  IV kwartale 2018 r. wypłat 

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1508, z późn. zm).

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.

2 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

/ j E d y ta /S a p c r ta
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.463.2018.KR

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2018 r.

Urząd Miasta 
Piechowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 202/2018 

z dnia 19 września 2018 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85214 2030 Urząd Miasta Piechowice 37 300
Razem 37 300

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem W ydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

ZP-ZS.3111.120.2018.AN z dnia 18 września 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie w  IV kwartale 2018 r. wypłat 

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1508, z późn. zm).

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. WOJEWOpy DOLNOŚLĄSKIEGO

¿Judyta M tfafa
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.463.2018.KR
Urząd Miasta 
Pieszyce

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2018 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 202/2018 

z dnia 19 września 2018 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

fw złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 Urząd Miasta Pieszyce 9 600
Razem 9 600

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

ZP-ZS.3111.120.2018.AN z dnia 18 września 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie w IV kwartale 2018 r. wypłat 

zasiłków okresowych w  części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1508, z późn. zm).

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. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.463.2018.KR

Wrocław, dnia 20 września 2018 r.

Urząd M iasta 
Piiawa Górna

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 202/2018 

z dnia 19 września 2018 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85214 2030 Urząd Miasta Piława Górna 900
Razem 900

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.120.2018.AN z dnia 18 września 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie w  IV kwartale 2018 r. wypłat 

zasiłków okresowych w  części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1508, z późn. zm).

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.

2 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

A Z d yta  S ć f r f t t T
DYRtKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.463.2018.KR
Urząd Miasta 
Polanica Zdrój

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2018 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 202/2018 

z dnia 19 września 2018 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 Urząd Miasta Polanica Zdrój 27 700
Razem 27 700

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

ZP-ZS.3111.120.2018.AN z dnia 18 września 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie w  IV kwartale 2018 r. wypłat 

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1508, z późn. zm).

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. WOJEWOpHDOLNOŚLĄSKIEGO

( E d y t a
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2018 r.

FB-BP.3111.463.2018.KR
Urząd Miasta 
Szczawno Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 202/2018 

z dnia 19 września 2018 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85214 2030 Urząd Miasta Szczawno Zdrój 29 000
Razem 29 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.120.2018.AN z dnia 18 września 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie w IV kwartale 2018 r. wypłat 

zasiłków okresowych w  części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1508, z późn. zm).

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. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

/E d y ta
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.463.2018.KR

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2018 r.

Urząd Miasta 
Szklarska Poręba

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 202/2018 

z dnia 19 września 2018 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85214 2030 Urząd Miasta Szklarska Poręba 17 100
Razem 17 100

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

ZP-ZS.3111.120.2018.AN z dnia 18 września 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie w IV kwartale 2018 r. wypłat 

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1508, z późn. zm).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w  budżecie 

W ojewody 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 0JEW M M )0LN^tĄSK IEG0

^Bdyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.463.2018.KR

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2018 r.

Urząd Miasta 
Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 202/2018 

z dnia 19 września 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 Świdnica 95 300
Razem 95 300

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

ZP-ZS.3111.120.2018.AN z dnia 18 września 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie w  IV kwartale 2018 r. wypłat 

zasiłków okresowych w  części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1508, z późn. zm).

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.

Finansów i Budżetu

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

¿¿Edyta Sapdfa*^ 
DYREKTOR WYDZIAŁU



FB-BP.3111.463.2018.KR
Urząd Miasta 
Świebodzice

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2018 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 202/2018 

z dnia 19 września 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 M iasta Świebodzice 90 700
Razem 90 700

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

ZP-ZS.3111.120.2018.AN z dnia 18 września 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie w  IV kwartale 2018 r. wypłat 

zasiłków okresowych w  części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1508, z późn. zm).

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.

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu

Z up.



FB-BP.3111.463.2018.KR

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2018 r.

Urząd Miasta 
Świeradów Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 202/2018 

z dnia 19 września 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie n arok2018  następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Miasta Świeradów Zdrój 3 400
Razem 3 400

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.120.2018.AN z dnia 18 września 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie w  IV kwartale 2018 r. wypłat 

zasiłków okresowych w  części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1508, z późn. zm).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w  budżecie 

W ojewody 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. WOJEWP0Y DOLNOŚLĄSKIEGO

dyla a
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.463.2018.KR
Urząd Miasta 
W ałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją W ojewody Dolnośląskiego nr 202/2018 

z dnia 19 września 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Miasta Wałbrzych 283 842
Razem 283 842

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem W ydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

ZP-ZS.3111.120.2018.AN z dnia 18 września 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie w IV kwartale 2018 r. wypłat 

zasiłków okresowych w  części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1508, z późn. zm).

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. WOJEWOpy^OLNO^SKIEGO

Eaytó Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.463.2018.KR
Urząd Miasta 
Wojcieszów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 202/2018 

z dnia 19 września 2018 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Miasta W ojcieszów 44 600
Razem 44 600

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.120.2018.AN z dnia 18 września 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie w IV kwartale 2018 r. wypłat 

zasiłków okresowych w  części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1508, z późn. zm).

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. WQJB/V£9Y DOLNOŚLĄSKIEGO

/ O  ¿ 7 ^ "cEdyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.463.2018.KR

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2018 r.

Urząd Miasta 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 202/2018 

z dnia 19 września 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 M iasta Wrocław 199 109
Razem 199 109

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.120.2018.AN z dnia 18 września 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie w  IV kwartale 2018 r. wypłat 

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1508, z późn. zm).

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.

2 up, WOJEWOD^OOlNOŚLĄSKIEGO

¿Źdyta
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.463.2018.KR
Urząd Miasta 
Zawidów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 202/2018 

z dnia 19 września 2018 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 Urząd Miasta Zawidów 1 263
Razem 1263

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.120.2018.AN z dnia 18 września 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie w  IV kwartale 2018 r. wypłat 

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1508, z późn. zm).

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 zm ian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. W0

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



§

FB-BP.3111.463.2018.KR
Urząd Miasta 
Zgorzelec

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2018 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 202/2018 

z dnia 19 września 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 M iasta Zgorzelec 41 700
Razem 41 700

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

ZP-ZS.3111.120.2018.AN z dnia 18 września 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie w  IV kwartale 2018 r. wypłat 

zasiłków okresowych w  części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1508, z późn. zm).

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.

Finansów i Budżetu

Z up.
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



FB-BP.3111.463.2018.KR
Urząd Miasta 
Złotoryja

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 202/2018 

z dnia 19 września 2018 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 Urząd M iasta Złotoryja 70 000
Razem 70 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.120.2018.AN z dnia 18 września 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie w  IV kwartale 2018 r. wypłat 

zasiłków okresowych w  części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1508, z późn. zm).

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. WOJEWODĄ DOLNOŚLĄSKIEGO

¿E d yta  Sćs& P '
DYREKTOR w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu


