
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.698.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Leśna

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 325/2018 

z dnia 22 listopada 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 Leśna 16 000
Razem 16 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.168.2018.AN z dnia 16 listopada 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na dofinansowanie zadania własnego 

z zakresu pomocy społecznej, polegającego na wypłacie zasiłków celowych na pokrycie 

wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.698.2018.KR

Wrocław, dnia 22 listopada 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 325/2018 

z dnia 22 listopada 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 Szczytna 8 000
Razem 8 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.168.2018.AN z dnia 16 listopada 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na dofinansowanie zadania własnego 

z zakresu pomocy społecznej, polegającego na wypłacie zasiłków celowych na pokrycie 

wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.698.2018.KR
Urząd Gminy 
Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 325/2018 

z dnia 22 listopada 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 Gminy Świdnica 14 400
Razem 14 400

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.168.2018.AN z dnia 16 listopada 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na dofinansowanie zadania własnego 

z zakresu pomocy społecznej, polegającego na wypłacie zasiłków celowych na pokrycie 

wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.

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.


