
FB-BP.3111.722.2018. AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy Bardo

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

___________________________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Bardo 14 180
Razem 14 180

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.



FB-BP.3111.722.2018 A Z

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy Bierutów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

_____________________________________   (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Bierutów 11 189
Razem 11 189

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.



Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy Bogatynia

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

_______     (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia 43 260

Razem 43 260

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.

Celir

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.722.2018.AZ



FB-BP.3111.722.2018 A Z

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy Bolków

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

___________________________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Bolków 22 889
Razem 22 889

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.



FB-BP.3111.722.2018 A Z

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy Brzeg Dolny

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

___________________________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Brzeg 
Dolny 13 816

Razem 13 816

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 

FB-BP.3111.722.2018.AZ

Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nx 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

_____________________________________   (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca 
Kłodzka 31 648

Razem 31 648

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.



FB-BP.3111.722.2018.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy Chocianów

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

__________________    (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów 17 733

Razem 17 733

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.

Ce



FB-BP.3111.722.2018.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy Głuszyca

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

_______     (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Głuszyca 10 589
Razem 10 589

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów. .



Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy Góra

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r, zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następuj ące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

___________________________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Góra 57 203
Razem 57 203

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.722.2018. AZ



FB-BP.3111.722.2018. AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy Gryfów Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

___________________   (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Gryfów 
Śląski 17 703

Razem 17 703

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.

Ce



FB-BP.3111.722.2018. AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Urząd Miasta i Gminy Jaworzyna Śląska

Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

__________    (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Jaworzyna Śląska 13 413

Razem 13 413

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.



FB-BP.3111.722.2018. AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

_______     (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Jelcz- 
Laskowice 23 756

Razem 23 756

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.



FB-BP.3111.722.2018.AZ

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

___________________________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Kąty 
Wrocławskie

14 901

Razem 14 901

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.



FB-BP.3111.722.2018 A Z

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy Lądek Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

___________________________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Lądek 
Zdrój 13 580

Razem 13 580

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.

Cel



FB-BP.3111.722.2018 A Z

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy Leśna

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

__________________    (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Leśna 18 815
Razem 18 815

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.



FB-BP.3111.722.2018 A Z

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy Lubawka

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w  układzie tradycyjnym

___________________________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Lubawka 17 900
Razem 17 900

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.



FB-BP.3111.722.2018.AZ

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy Lubomierz

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

__________________________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz 11 307

Razem 11307

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.



FB-BP.3111.722.2018. AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy Lwówek Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

_______________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Lwówek 
Śląski 23 766

Razem 23 766

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018,AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.



FB-BP.3111.722.2018.AZ

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy Mieroszów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

___________________________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Mieroszów 11 337

Razem 11337

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.



FB-BP.3111.722.2018.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy Międzybórz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

___________________________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Międzybórz 8 040

Razem 8 040

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.



FB-BP.3111.722.2018.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

___________________________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Międzylesie 13 432

Razem 13 432

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.



FB-BP.3111.722.2018.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy Milicz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następuj ące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

_______     (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Milicz 30 044
Razem 30 044

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.

"  ‘ ceV (bwAi



FB-BP.3111.722.2018 A Z

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy Mirsk

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

________    (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Mirsk 23 834
Razem 23 834

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.



FB-BP.3111.722.2018 A Z

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

___________________________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Niemcza 8 473
Razem 8 473

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.



FB-BP.3111.722.2018.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy Nowogrodziec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym 

__________________________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Nowogrodziec 20 247

Razem 20 247

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.

C



FB-BP.3111.722.2018.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy Oborniki Śląskie

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następuj ące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

_______     (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Oborniki 
Śląskie 19 643

Razem 19 643

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów. chudli



FB-BP.3111.722.2018.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy Olszyna

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

_____________________________________   (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Olszyna 11 582
Razem 11 582

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.

r r



FB-BP.3111.722.2018.AZ

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy Pieńsk

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

_____________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Pieńsk 17 900
Razem 17 900

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.

/



FB-BP.3111.722.2018. AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy Polkowice

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

_______     (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Polkowice 41 066

Razem 41 066

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS .3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r .

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów. '-A • . .



FB-BP.3111.722.2018.AZ

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy Prochowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

_____________________________________   (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice 10 864

Razem 10 864

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.



FB-BP.3111.722.2018 A Z

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy Prusice

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

___________________________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Prusice 22 030
Razem 22 030

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.



FB-BP.3111.722.2018.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy Przemków

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

_______     (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Przemków 15 823

Razem 15 823

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.

C



FB-BP.3111.722.2018.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy Radków

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

_______     (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Radków 16 680
Razem 16 680

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.



FB-BP.3111.722.2018. AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy Siechnice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

___________________________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Siechnice 11 820
Razem 11 820

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.



FB-BP.3111.722.2018. AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy Sobótka

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Sobótka 20 381
Razem 20 381

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.



FB-BP.3111.722.2018 A Z

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy Stronie Śląskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w  układzie tradycyjnym

__________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Stronie 
Śląskie

6 505

Razem 6 505

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów. A  ■ ż



FB-BP.3111.722.2018. AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy Strzegom

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

___________________________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Strzegom 27 574
Razem 27 574

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.

Cel



FB-BP.3111.722.2018.AZ

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy Strzelin

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

_____________________________________   (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Strzelin 42 314
Razem 42 314

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.

Ce



FB-BP.3111.722.2018.AZ

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy Syców

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

_____________________________________   (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Syców 13 591
Razem 13 591

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.



FB-BP.3111.722.2018 A Z

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy Szczytna

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w  układzie tradycyjnym

______________________________________________________   (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Szczytna 7 646
Razem 7 646

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r .

FB-BP.3111.722.2018.AZ

Urząd Miasta i Gminy Ścinawa

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

___________________________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Ścinawa 17 073
Razem 17 073

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.



FB-BP.3111.722.2018 A Z

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy Środa Śląska

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

_______________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Środa 
Śląska

23 835

Razem 23 835

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.

/



FB-BP.3111.722.2018.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy Świerzawa

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

___________________________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa 18 106

Razem 18 106

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.
C



FB-BP.3111.722.2018.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy Trzebnica

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Trzebnica 17 547
Razem 17 547

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.



FB-BP.3111.722.2018 A Z

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy Twardogóra

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

_____________________________________   (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra 4419

Razem 4 419

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.



FB-BP.3111.722.2018. AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy Wąsosz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

__________________    (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Wąsosz 12 823
Razem 12 823

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS .3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.

' c e l  Wmkl



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.722.2018 A Z

Urząd Miasta i Gminy Węgliniec

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Węgliniec 13 108

Razem 13 108

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.



FB-BP.3111.722.2018.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy Wiązów

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

___________________________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Wiązów 12 360
Razem 12 360

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.



FB-BP.3111.722.2018.AZ

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy Wleń

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Wleń 9 191
Razem 9191

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 

FB-BP.3111.722.2018.AZ

Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy Wołów

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

___________________________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Wołów 35 535
Razem 35 535

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.



FB-BP.3111.722.2018.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Urząd Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie

Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

___________________________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

27 722

Razem 27 722

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.



FB-BP.3111.722.2018.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy Ziębice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

_______     (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Ziębice 23 884
Razem 23 884

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.
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FB-BP.3111.722.2018.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy Złoty Stok

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

___________________________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Złoty 
Stok 11 936

Razem 11 936

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.



FB-BP.3111.722.2018.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy Żarów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

___________________________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Żarów 12 626
Razem 12 626

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.
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FB-BP.3111.722.2018.AZ

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy Żmigród

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

_____________________________________   (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Miasta i Gminy Żmigród 17 242
Razem 17 242

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

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 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.


