
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.601.2017.KR
Urząd Gminy 
Stara Kamienica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 294/2017 

z dnia 14 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85278 2010 Urząd Gminy Stara Kamienica 4 000
Razem 4 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.212.2017.AN z dnia 14 listopada 2017 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę zasiłków, 

dla osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, 

noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce w dniach 

27-29 października 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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 2017 

po stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

E dy{&  S a p a lu
D YREKTOR W YDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.601.2017.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Olszyna

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 294/2017 

z dnia 14 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85278 2010 Urząd Miasta i Gminy Olszyna 59 428
Razem 59 428

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.212.2017.AN z dnia 14 listopada 2017 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę zasiłków, 

dla osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, 

noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce w dniach 

27-29 października 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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 2017 

po stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

B ^ytaScrfuZbŚ' 
D YREKTOR W YDZiąŁU 

Finansów i Sudz&tu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.601.2017.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Głuszyca

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 294/2017 

z dnia 14 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85278 2010 Urząd Miasta i Gminy Głuszyca 2 000
Razem 2 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.212.2017.AN z dnia 14 listopada 2017 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę zasiłków, 

dla osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, 

noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce w dniach 

27-29 października 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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 2017 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

EĆtyięSapćtftT 
D YREKTOR W YDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.601.2017.KR
Urząd Miasta 
Pieszyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 294/2017 

z dnia 14 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85278 2010 Urząd Miasta Pieszyce 6 000
Razem 6 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.212.2017.AN z dnia 14 listopada 2017 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę zasiłków, 

dla osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, 

noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce w dniach 

27-29 października 2017 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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 2017 

po stronie dochodów.
Z up. W OJEW OD^OOLN^ASKIEGO

Ecf)>ia Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i B udżetu


