
FB-BP.3111.645.2018.KR

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2018 r.

Urząd Miasta 
Wałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 292/2018 

z dnia 13 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 Urząd Miasta Wałbrzych 8 000,00
Razem 8 000,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.150.2018.AN z dnia 9 listopada 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłaty wynagrodzenia opiekunowi 

prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm), przyznanego postanowieniem sądu.

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

Celin 
DYREKTO 

Finansów

&ziedziak
WYDZIAŁU

j  i Budżetu



FB-BP.3111.645.2018.KR
Urząd Miasta 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 292/2018 

z dnia 13 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 Urząd Miasta Wrocław 3 270,00
Razem 3 270,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.150.2018.AN z dnia 9 listopada 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłaty wynagrodzenia opiekunowi 

prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm), przyznanego postanowieniem sądu.

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

C elin d ^ M 0 fdMziedziak 
DYREKTORJWYDZIAŁU 

Finansówli Budżetu



FB-BP.3111.645.2018.KR

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bierutów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 292/2018 

z dnia 13 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 Urząd Miasta i Gminy Bierutów 3 947,00
Razem 3 947,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.150.2018.AN z dnia 9 listopada 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłaty wynagrodzenia opiekunowi 

prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm), przyznanego postanowieniem sądu.

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 DORNOW SKIEGO

Celina(wMte£xft&ziedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansóvii Budżetu



FB-BP.3111.645.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Milicz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 292/2018 

z dnia 13 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

i

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 Urząd Miasta i Gminy Milicz 1 584,00
Razem 1 584,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.150.2018.AN z dnia 9 listopada 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłaty wynagrodzenia opiekunowi 

prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm), przyznanego postanowieniem sądu.

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

Celina l^ ^^ n a^ ziedziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.645.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Prusice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 292/2018 

z dnia 13 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 Urząd Miasta i Gminy Prusice 609,00
Razem 609,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.150.2018.AN z dnia 9 listopada 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłaty wynagrodzenia opiekunowi 

prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm), przyznanego postanowieniem sądu.

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. WO J 5 W Q ^ ^ .fJo Ś L A S K iE C O

Celina Martena Dziedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansóvw i Budżetu



FB-BP.3111.645.2018.KR

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Radków

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 292/2018 

z dnia 13 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 Urząd Miasta i Gminy Radków 4 460,00
Razem 4 460,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.150.2018.AN z dnia 9 listopada 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłaty wynagrodzenia opiekunowi 

prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm), przyznanego postanowieniem sądu.

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.



FB-BP.3111.645.2018.KR

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 292/2018 

z dnia 13 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 Urząd Miasta i Gminy Szczytna 1 443,00
Razem 1 443,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.150.2018.AN z dnia 9 listopada 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłaty wynagrodzenia opiekunowi 

prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z  2018 r. poz. 1508, z  późn. zm), przyznanego postanowieniem sądu.

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 DOUXŚLĄSKIEGO

Celina \rarzena Dziedziak 
DYREKTOR WMDZiAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.645.2018.KR

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 292/2018 

z dnia 13 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dziai Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 Urząd Miasta i Gminy Trzebnica 4 350,00
Razem 4 350,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.150.2018.AN z dnia 9 listopada 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłaty wynagrodzenia opiekunowi 

prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm), przyznanego postanowieniem sądu.

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. W O J E ^ S Y

d in ih n

NGoLĄSKiE

v ■£ 
CeliruTKtarzkna Dziedziak

DYREKTOR WYDZIAŁU
FinansówN Budżetu



FB-BP.3111.645.2018.KR

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Wleń

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 292/2018 

z dnia 13 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 Urząd Miasta i Gminy Wleń 706,00
Razem 706,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.150.2018.AN z dnia 9 listopada 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłaty wynagrodzenia opiekunowi 

prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm), przyznanego postanowieniem sądu.

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.

. .„¿U
Celina htSzer

Zup. WOJEWODY DC 

;a Dz^-dziak 
DYREKTOR i VYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.645.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 292/2018 

z dnia 13 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85219 2010 Urząd Miasta i Gminy Wołów 1 689
Razem 1 689

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.150.2018.AN z dnia 9 listopada 2018 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na wypłaty 

wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm), przyznanego 

postanowieniem sądu.

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.

Zup

/

Celina Marzena. Dzicdziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Bu^żciu



FB-BP.3111.645.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 292/2018 

z dnia 13 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85219 2010 Urząd Miasta i Gminy Żmigród 1 528
Razem 1 528

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.150.2018.AN z dnia 9 listopada 2018 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na wypłaty 

wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm), przyznanego 

postanowieniem sądu.

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.



FB-BP.3111.645.2018.KR

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2018 r.

Urząd Gminy 
Legnickie Pole

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 292/2018 

z dnia 13 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 Urząd Gminy Legnickie Pole 1 600,00
Razem 1 600,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.150.2018.AN z dnia 9 listopada 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłaty wynagrodzenia opiekunowi 

prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm), przyznanego postanowieniem sądu.

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 DOLfiiO^LA^KfEGO

Celina Marzena Di iedziak
d y r e k t o r  w y d ; :ia ł u

Finansów i Bucüretu



FB-BP.3111.645.2018.KR

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2018 r.

Urząd Gminy 
Malczyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 292/2018 

z dnia 13 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 Urząd Gminy Malczyce 4 200,00
Razem 4 200,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.150.2018.AN z dnia 9 listopada 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłaty wynagrodzenia opiekunowi 

prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm), przyznanego postanowieniem sądu.

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

Cei
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FB-BP.3111.645.2018.KR
Urząd Gminy 
Miękinia

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 292/2018 

z dnia 13 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 Urząd Gminy Miękinia 1 524,00
Razem 1 524,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.150.2018.AN z dnia 9 listopada 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłaty wynagrodzenia opiekunowi 

prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm), przyznanego postanowieniem sądu.

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 DOLWOś I ą s KIEGO

Celina
d y r e k t o r  w y d z ia ł u "

Finansów i/Budźetu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2018 r.

Urząd Gminy 
Miłkowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 292/2018 

z dnia 13 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 Urząd Gminy Miłkowice 2 056,00
Razem 2 056,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.150.2018.AN z dnia 9 listopada 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłaty wynagrodzenia opiekunowi 

prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm), przyznanego postanowieniem sądu.

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.



FB-BP.3111.645.2018.KR
Urząd Gminy 
Mysłakowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 292/2018 

z dnia 13 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 Urząd Gminy Mysłakowice 761,00
Razem 761,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.150.2018.AN z dnia 9 listopada 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłaty wynagrodzenia opiekunowi 

prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm), przyznanego postanowieniem sądu.

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. WOJEWOpY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena Dziedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.645.2018.KR
Urząd Gminy 
Wądroże Wielkie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 292/2018 

z dnia 13 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 Urząd Gminy Wądroże Wielkie 63,00
Razem 63,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.150.2018.AN z dnia 9 listopada 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłaty wynagrodzenia opiekunowi 

prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm), przyznanego postanowieniem sądu.

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 pO L/iośL\SK iEG O

Celina M ^il^iauzisdzicili 
DYREKTOR WYDZIAŁU

Fil iidffSOW I [-.HCjiŻ&iU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.645.2018.KR
Urząd Gminy 
Wisznia Mala

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 292/2018 

z dnia 13 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 Urząd Gminy Wisznia Mała 7 686,00
Razem 7 686,00

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.150.2018.AN z dnia 9 listopada 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłaty wynagrodzenia opiekunowi 

prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm), przyznanego postanowieniem sądu.

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. Wl

Cel 
DYREKTOr\ v 

Finansów i E


