
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 września 2018 r.

FB-BP.3111.470.2018.KR
Urząd Miasta 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 205/2018 

z dnia 20 września 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85231 2110 m.n.p.p. Wrocław 20 025
Razem 20 025

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

ZP-ZS.3111.123.2018.JS z dnia 19 września 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na sfinansowanie zadań powiatu, 

związanych z pomocą społeczną, w zakresie pomocy udzielanej cudzoziemcom zgodnie 

z art. 20 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.) w IV kwartale 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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.470.2018.KR

Wrocław, dnia 21 września 2018 r.

Starostwo Powiatowe 
Oława

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 205/2018 

z dnia 20 września 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85231 2110 Starostwo Powiatowe Oława 13 350
Razem 13 350

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

ZP-ZS.3111.123.2018.JS z dnia 19 września 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na sfinansowanie zadań powiatu, 

związanych z pomocą społeczną, w zakresie pomocy udzielanej cudzoziemcom zgodnie 

zart. 20 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.) w IV kwartale 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.
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