
FB-BP.3111.237.2018. AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 maja 2018 r.

Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 92/2018 z dnia 

19 maja 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85205 2110 Starostwo Powiatowe Trzebnica 9 290
razem 9 290

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.67.2018.JK z dnia 17 maja 2018 r.

Zwiększenie planu dotacji przeznaczone jest na realizację programu korekcyjno -  

edukacyjnego.

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 13.1.2.5. — Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

(źdyla Sdppjter 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.237.2018. AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 maja 2018 r.

Urząd Miasta 
Wałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 92/2018 z dnia 

19 maja 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

852 85205 2110 m.n.p.p. Wałbrzych 9 290
razem 9 290

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.67.2018.JK z dnia 17 maja 2018 r.

Dotacja przeznaczona była na realizację programu korekcyjno -  edukacyjnego.

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 13.1.2.5. -  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 po 

stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

^ĆEdyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.237.2018.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 maja 2018 r.

Urząd Gminy 
Kostomłoty

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 92/2018 z dnia 

19 maja 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2010 Urząd Gminy Kostomłoty 2 700
razem 2 700

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.67.2018.JK z dnia 17 maja 2018 r.

Zwiększenie planu dotacji przeznaczone jest na wypłatę wynagrodzenia opiekunowi 

prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej, przyznanego postanowieniem sądu.

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.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyl̂ iećpaiu.
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu


