
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 kwietnia 2018 r.

FB-BP.3111.186.2018.KR
Urząd Miasta 
Dzierżoniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 71/2018 

z dnia 18 kwietnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85228 2010 Urząd Miasta Dzierżoniów 11 880
Razem 11 880

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.52.2018.AN z dnia 17 kwietnia 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę, dla nowych osób 

uprawnionych (w tym dzieci), pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

(frdyla S a p tfta '
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.186.2018.KR
Urząd Miasta 
Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 71/2018 

z dnia 18 kwietnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 kwietnia 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85228 2010 Urząd Miasta Głogów 7 470
Razem 7 470

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.52.2018.AN z dnia 17 kwietnia 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę, dla nowych osób 

uprawnionych (w tym dzieci), pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO  

¿ jiyta  Sagćtfaś*
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.186.2018.KR
Urząd Miasta 
Jelenia Góra

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 kwietnia 2018 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 71/2018 

z dnia 18 kwietnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85228 2010 Urząd Miasta Jelenia Góra 42 400
Razem 42 400

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

ZP-ZS.3111.52.2018.AN z dnia 17 kwietnia 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę, dla nowych osób 

uprawnionych (w tym dzieci), pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

DY
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.186.2018.KR
Urząd Miasta 
Lubań

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 71/2018 

z dnia 18 kwietnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 kwietnia 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85228 2010 Urząd Miasta Lubań 2 160
Razem 2 160

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

ZP-ZS.3111.52.2018.AN z dnia 17 kwietnia 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę, dla nowych osób 

uprawnionych (w tym dzieci), pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

¿Edyta 
d y r e k t o r  w y d z ia łu

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.186.2018.KR
Urząd Miasta 
Lubin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 71/2018 

z dnia 18 kwietnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 kwietnia 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85228 2010 Urząd Miasta Lubin 9 108
Razem 9 108

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.52.2018.AN z dnia 17 kwietnia 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę, dla nowych osób 

uprawnionych (w tym dzieci), pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.186.2018.KR
Urząd Miasta 
Oleśnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 71/2018 

z dnia 18 kwietnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 kwietnia 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85228 2010 Urząd Miasta Oleśnica 5 148
Razem 5 148

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.52.2018.AN z dnia 17 kwietnia 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę, dla nowych osób 

uprawnionych (w tym dzieci), pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLN^^ę-KiEGO

•kdyta Sapała 
d y r e k to r  w y d zia łu

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.186.2018.KR

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 19 kwietnia 2018 r.

Urząd Miasta 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 71/2018 

z dnia 18 kwietnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85228 2010 Urząd Miasta Wrocław 13 068
Razem 13 068

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.52.2018.AN z dnia 17 kwietnia 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę, dla nowych osób 

uprawnionych (w tym dzieci), pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

■Edyta Sapał
DYREKTOR WYDZIAtU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.186.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Jaworzyna Śląska

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 71/2018 

z dnia 18 kwietnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 kwietnia 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85228 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Jaworzyna Śląska

14 472

Razem 14 472
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.52.2018.AN z dnia 17 kwietnia 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę, dla nowych osób 

uprawnionych (w tym dzieci), pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWOD^DOLNOŚLĄSKIEGO

S a p a ffl^ ' 
d y r e k Yor w y d zia łu

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.186.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Olszyna

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 71/2018 

z dnia 18 kwietnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 kwietnia 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85228 2010 Urząd Miasta i Gminy Olszyna 10 800
Razem 10 800

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

ZP-ZS.3111.52.2018.AN z dnia 17 kwietnia 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę, dla nowych osób 

uprawnionych (w tym dzieci), pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO  

Edyta Sapc&f '
DYREiffOR W^DZiMU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.186.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Stronie Śląskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 71/2018 

z dnia 18 kwietnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 kwietnia 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85228 2010 Urząd Miasta i Gminy Stronie 
Śląskie 8 160

Razem 8 160
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

ZP-ZS.3111.52.2018.AN z dnia 17 kwietnia2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę, dla nowych osób 

uprawnionych (w tym dzieci), pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODYpOLNOŚl^ę

Sdfta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.186.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 kwietnia 2018 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 71/2018 

z dnia 18 kwietnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85228 2010 Urząd Miasta i Gminy Trzebnica 11 300
Razem 11300

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

ZP-ZS.3111.52.2018.AN z dnia 17 kwietnia 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę, dla nowych osób 

uprawnionych (w tym dzieci), pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. W O JE W O ^P O lN O Ś ^K IE G O

Edyta "Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.186.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 71/2018 

z dnia 18 kwietnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 kwietnia 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85228 2010 Urząd Miasta i Gminy Wołów 22 733
Razem 22 733

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.52.2018.AN z dnia 17 kwietnia 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę, dla nowych osób 

uprawnionych (w tym dzieci), pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Eftyia Safrft 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.186.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 kwietnia 2018 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 71/2018 

z dnia 18 kwietnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85228 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie 5 207

Razem 5 207
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

ZP-ZS.3111.52.2018.AN z dnia 17 kwietnia 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę, dla nowych osób 

uprawnionych (w tym dzieci), pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

dolnośląskiego

Sapała
i WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

t  up. WOJEWODY

i dyta 
DYREKTOR



FB-BP.3111.186.2018.KR
Urząd Gminy 
Gaworzyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 71/2018 

z dnia 18 kwietnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 kwietnia 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85228 2010 Urząd Gminy Gaworzyce 976
Razem 976

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.52.2018.AN z dnia 17 kwietnia 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę, dla nowych osób 

uprawnionych (w tym dzieci), pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODĄ DOLNOŚLĄSKIEGO

¿fydyta 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.186.2018.KR
Urząd Gminy 
Pęcław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 71/2018 

z dnia 18 kwietnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 kwietnia 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85228 2010 Urząd Gminy Pęcław 7 522
Razem 7 522

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.52.2018.AN z dnia 17 kwietnia 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę, dla nowych osób 

uprawnionych (w tym dzieci), pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

łdyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu


