
FB-BP.3111.626.2017.KR

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 24 listopada 2017 r.

Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 312/2017 

z dnia 24 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85202 2130 Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów 17 789

Razem 17 789
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.225.2017.JK z dnia 22 listopada 2017 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej działalności 

domów pomocy społecznej zgodnie z art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.).

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 O JEW O D Y DOLNOŚLĄSKIEGO

E^ta S a jm r
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.626.2017.KR
Starostwo Powiatowe 
Jawor

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 312/2017 

z dnia 24 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 listopada 2017 r .

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85202 2130 Starostwo Powiatowe Jawor 62 674
Razem 62 674

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.225.2017.JK z dnia 22 listopada 2017 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej działalności 

domów pomocy społecznej zgodnie z art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.).

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.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.626.2017.KR

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 listopada 2017 r.

Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 312/2017 

z dnia 24 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85202 2130 Starostwo Powiatowe Jelenia 
Góra 145 713

Razem 145 713
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.225.2017.JKz dnia 22 listopada 2017 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej działalności 

domów pomocy społecznej zgodnie z art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.).

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.

•2 up. W O JEW O DY DOLNOŚLĄSKIEGO

Ędyta Safpiki
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.626.2017.KR
Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 312/2017 

z dnia 24 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 listopada 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85202 2130 Starostwo Powiatowe Kłodzko 231 805
Razem 231 805

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.225.2017.JK z dnia 22 listopada 2017 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej działalności 

domów pomocy społecznej zgodnie z art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.).

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 O JEW O DY DOLNOŚLĄSKIEGO

■ ' ć  ZTMyta Sapafa 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.626.2017.KR
Starostwo Powiatowe 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 312/2017 

z dnia 24 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 listopada 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85202 2130 Starostwo Powiatowe Legnica 579 579
Razem 579 579

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.225.2017.JKz dn ia22 listopada2017 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej działalności 

domów pomocy społecznej zgodnie z art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.).

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.

Eayla.Sapdm 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.626.2017.KR
Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 312/2017 

z dnia 24 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 listopada 2017 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85202 2130 Starostwo Powiatowe Lwówek 
Śląski

104 688

Razem 104 688
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.225.2017.JK z dnia 22 listopada 2017 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej działalności 

domów pomocy społecznej zgodnie z art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.).

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 O JEW O DY DOLNOŚLĄSKIEGO

^kytci Sa^ila
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.626.2017.KR
Starostwo Powiatowe 
Milicz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 312/2017 

z dnia 24 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 listopada 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85202 2130 Starostwo Powiatowe Milicz 56 337
Razem 56 337

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.225.2017.JK z dnia 22 listopada 2017 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej działalności 

domów pomocy społecznej zgodnie z art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.).

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.

/

DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.626.2017.KR
Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 312/2017 

z dnia 24 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 listopada 2017 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85202 2130 Starostwo Powiatowe Oleśnica 376 867
Razem 376 867

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.225.2017.JK z dnia 22 listopada 2017 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej działalności 

domów pomocy społecznej zgodnie z art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.).

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 O JEW O D Y DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.626.2017.KR
Starostwo Powiatowe 
Oława

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 312/2017 

z dnia 24 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 listopada 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85202 2130 Starostwo Powiatowe Oława 34 557
Razem 34 557

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.225.2017.JKz dnia 22 listopada 2017 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej działalności 

domów pomocy społecznej zgodnie z art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.).

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.

-  UP- W O JEW O DY DOLNOŚLĄSKIEGO

"ftifa
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.626.2017.KR

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 listopada 2017 r.

Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 312/2017 

z dnia 24 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85202 2130 Starostwo Powiatowe Środa 
Śląska 8 137

Razem 8 137
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.225.2017.JK z dnia 22 listopada 2017 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej działalności 

domów pomocy społecznej zgodnie z art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.).

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.DOLNOijliĄSKIEGO

V  ^Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.626.2017.KR
Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 312/2017 

z dnia 24 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 listopada 2017 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85202 2130 Starostwo Powiatowe Trzebnica 166 066
Razem 166 066

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.225.2017.JK z dnia 22 listopada 2017 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej działalności 

domów pomocy społecznej zgodnie z art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.).

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 O JEW O D Y DOLNOŚLĄSKIEGO

^ d y ta ^ a ła  
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.626.2017.KR

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 listopada 2017 r.

Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 312/2017 

z dnia 24 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85202 2130 Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie 121 696

Razem 121 696
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.225.2017.JK z dnia 22 listopada 2017 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej działalności 

domów pomocy społecznej zgodnie z art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.).

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 O JEW O D Y DOLNOŚLĄSKIEGO

^ dyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.626.2017.KR

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 24 listopada 2017 r.

Urząd Miasta 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 312/2017 

z dnia 24 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85202 2130 m.n.p.p. Wrocław 1 652
Razem 1 652

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.225.2017.JK z dnia 22 listopada 2017 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej działalności 

domów pomocy społecznej zgodnie z art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.).

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 O JEW O D Y DOLNOŚLĄSKIEGO

S a p a li 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu


