
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.703.2018.AD

Urząd Gminy 
Bolesławiec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Bolesławiec 14 300

Razem 14 300

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.172.2018.AN z dnia 21 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części 

gwarantowanej z budżetu państwa , zgodnie z art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 26 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.703.2018.AD

Urząd Gminy 
Borów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Borów 9 400

Razem 9 400

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.172.2018.AN z dnia 21 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części 

gwarantowanej z budżetu państwa , zgodnie z art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 26 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.703.2018. AD

Urząd Gminy 
Chojnów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Chojnów 22 000

Razem 22 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.172.2018.AN z dnia 21 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części 

gwarantowanej z budżetu państwa , zgodnie z art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 26 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.703.2018. AD

Urząd Gminy 
Ciepłowody

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Ciepłowody 3 500

Razem 3 500

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.172.2018.AN z dnia 21 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części 

gwarantowanej z budżetu państwa , zgodnie z art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 26 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.703.2018. AD

Urząd Gminy 
Cieszków

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Cieszków 39 300

Razem 39 300

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.172.2018.AN z dnia 21 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części 

gwarantowanej z budżetu państwa , zgodnie z art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 26 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.703.2018. AD

Urząd Gminy 
Czarny Bór

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Czarny Bór 14 000

Razem 14 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.172.2018.AN z dnia 21 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części 

gwarantowanej z budżetu państwa , zgodnie z art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 26 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.703.2018.AD

Urząd Gminy 
Czernica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Czernica 15 000

Razem 15 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.172.2018.AN z dnia 21 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części 

gwarantowanej z budżetu państwa , zgodnie z art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 26 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.703.2018.AD

Urząd Gminy 
Długołęka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Długołęka 2 000

Razem 2 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.172.2018.AN z dnia 21 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części 

gwarantowanej z budżetu państwa , zgodnie z art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 26 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.703.2018.AD

Urząd Gminy 
Dobromierz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Dobromierz 4 200

Razem 4 200

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.172.2018.AN z dnia 21 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części 

gwarantowanej z budżetu państwa , zgodnie z art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.703.2018.AD

Urząd Gminy 
Domaniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Domaniów 2 130

Razem 2 130

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.172.2018.AN z dnia 21 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części 

gwarantowanej z budżetu państwa , zgodnie z art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 26 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.703.2018.AD

Urząd Gminy 
Dzierżoniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Dzierżoniów 10 000

Razem 10 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.172.2018.AN z dnia 21 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części 

gwarantowanej z budżetu państwa , zgodnie z art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 26 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.703.2018.AD

Urząd Gminy 
Gaworzyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Gaworzyce 4 564

Razem 4 564

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.172.2018.AN z dnia 21 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części 

gwarantowanej z budżetu państwa , zgodnie z art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.703.2018.AD

Urząd Gminy 
Janowice Wielkie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Janowice 
Wielkie

3 311

Razem 3 311

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.172.2018.AN z dnia 21 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części 

gwarantowanej z budżetu państwa , zgodnie z art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 26 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.703.2018.AD

Urząd Gminy 
Jemielno

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Jemielno 32 555

Razem 32 555

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.172.2018.AN z dnia 21 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części 

gwarantowanej z budżetu państwa , zgodnie z art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 26 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.703.2018. AD

Urząd Gminy 
Jerzmanowa

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Jerzmanowa 3 000

Razem 3 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.172.2018.AN z dnia 21 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części 

gwarantowanej z budżetu państwa , zgodnie z art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 26 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.703.2018.AD

Urząd Gminy 
Jeżów Sudecki

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Jeżów 
Sudecki

3 808

Razem 3 808

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.172.2018.AN z dnia 21 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części 

gwarantowanej z budżetu państwa , zgodnie z art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 26 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.703.2018.AD

Urząd Gminy 
Jordanów Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Jordanów 
Śląski

1 815

Razem 1 815

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.172.2018.AN z dnia 21 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części 

gwarantowanej z budżetu państwa , zgodnie z art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 26 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.703.2018. AD

Urząd Gminy 
Kamieniec Ząbkowicki

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Kamieniec 
Ząbkowicki

18 000

Razem 18 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.172.2018.AN z dnia 21 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części 

gwarantowanej z budżetu państwa , zgodnie z art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.703.2018. AD

Urząd Gminy 
Kamienna Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Kamienna 
Góra

31 500

Razem 31 500

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.172.2018. AN z dnia 21 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części 

gwarantowanej z budżetu państwa , zgodnie z art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 26 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.703.2018.AD

Urząd Gminy 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Kłodzko 24 241

Razem 24 241

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.172.2018.AN z dnia 21 listopada 2018 r .

Środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części 

gwarantowanej z budżetu państwa , zgodnie z art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.703.2018. AD

Urząd Gminy 
Kostomłoty

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Kostomłoty 5 000

Razem 5 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.172.2018.AN z dnia 21 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części 

gwarantowanej z budżetu państwa , zgodnie z art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 26 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.703.2018. AD

Urząd Gminy 
Kotla

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Kotla 19 700

Razem 19 700

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.172.2018.AN z dnia 21 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części 

gwarantowanej z budżetu państwa , zgodnie z art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.703.2018.AD

Urząd Gminy 
Krośnice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Krośnice 20 000

Razem 20 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.172.2018.AN z dnia 21 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części 

gwarantowanej z budżetu państwa , zgodnie z art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 26 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.703.2018.AD

Urząd Gminy 
Kunice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Kunice 8 300

Razem 8 300

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.172.2018.AN z dnia 21 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części 

gwarantowanej z budżetu państwa , zgodnie z art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 26 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.703.2018.AD

Urząd Gminy 
Lewin Kłodzki

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Lewin 
Kłodzki

2 000

Razem 2 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.172.2018.AN z dnia 21 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części 

gwarantowanej z budżetu państwa , zgodnie z art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 26 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.703.2018.AD

Urząd Gminy 
Lubań

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Lubań 8 000

Razem 8 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.172.2018.AN z dnia 21 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części 

gwarantowanej z budżetu państwa , zgodnie z art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 26 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.703.2018.AD

Urząd Gminy 
Malczyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Malczyce 4 000

Razem 4 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.172.2018.AN z dnia 21 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części 

gwarantowanej z budżetu państwa , zgodnie z art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 26 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.703.2018.AD

Urząd Gminy 
Marciszów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Marciszów 41 000

Razem 41 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.172.2018.AN z dnia 21 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części 

gwarantowanej z budżetu państwa , zgodnie z art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 26 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.703.2018. AD

Urząd Gminy 
Męcinka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Męcinka 6 000

Razem 6 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP~ZS.3111.172.2018.AN z dnia 21 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części 

gwarantowanej z budżetu państwa , zgodnie z art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 26 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.703.2018.AD

Urząd Gminy 
Mietków

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Mietków 3 000

Razem 3 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.172.2018.AN z dnia 21 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części 

gwarantowanej z budżetu państwa , zgodnie z art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 26 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.703.2018. AD

Urząd Gminy 
Miękinia

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Miękinia 1 000

Razem 1000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.172.2018.AN z dnia 21 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części 

gwarantowanej z budżetu państwa , zgodnie z art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 26 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.703.2018.AD

Urząd Gminy 
Miłkowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Miłkowice 11 000

Razem 11 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.172.2018.AN z dnia 21 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części 

gwarantowanej z budżetu państwa , zgodnie z art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 26 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.703.2018.AD

Urząd Gminy 
Mściwojów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Mściwojów 4 400

Razem 4 400

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.172.2018.AN zdnia21 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części 

gwarantowanej z budżetu państwa , zgodnie z art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 26 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.703.2018.AD

Urząd Gminy 
Mysłakowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy 
Mysłakowice

38 313

Razem 38 313

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.172.2018.AN z dnia 21 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części 

gwarantowanej z budżetu państwa , zgodnie z art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 26 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.703.2018.AD

Urząd Gminy 
Niechlów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Niechlów 13 000

Razem 13 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.172.2018.AN z dnia 21 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części 

gwarantowanej z budżetu państwa , zgodnie z art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.703.2018.AD

Urząd Gminy 
Nowa Ruda

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Nowa Ruda 35 000

Razem 35 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.172.2018.AN z dnia 21 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części 

gwarantowanej z budżetu państwa , zgodnie z art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 26 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.703.2018.AD

Urząd Gminy 
Oleśnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Oleśnica 19 020

Razem 19 020

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.172.2018.AN z dnia 21 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części 

gwarantowanej z budżetu państwa , zgodnie z art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.703.2018. AD

Urząd Gminy 
Osiecznica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Osiecznica 11 758

Razem 11 758

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.172.2018.AN z dnia 21 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części 

gwarantowanej z budżetu państwa , zgodnie z art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 26 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.703.2018.AD

Urząd Gminy 
Paszowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Paszowice 13 300

Razem 13 300

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.172.2018.AN z dnia21 listopada2018 r.

Środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części 

gwarantowanej z budżetu państwa , zgodnie z art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 26 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.703.2018.AD

Urząd Gminy 
Pęcław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Pęcław 15 000

Razem 15 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.172.2018.AN z dnia 21 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części 

gwarantowanej z budżetu państwa , zgodnie z art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 26 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.703.2018.AD

Urząd Gminy 
Pielgrzymka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Pielgrzymka 45 000

Razem 45 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.172.2018.AN z dnia 21 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części 

gwarantowanej z budżetu państwa , zgodnie z art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 26 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.703.2018.AD

Urząd Gminy 
Platerówka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Platerówka 3 000

Razem 3 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.172.2018.AN z dnia 21 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części 

gwarantowanej z budżetu państwa , zgodnie z art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.703.2018. AD

Urząd Gminy 
Podgórzyn

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Podgórzyn 32 000

Razem 32 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.172.2018. AN z dnia 21 listopada 2018 r .

Środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części 

gwarantowanej z budżetu państwa , zgodnie z art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.703.2018. AD

Urząd Gminy 
Radwanice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Radwanice 35 900

Razem 35 900

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.172.2018.AN z dnia 21 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części 

gwarantowanej z budżetu państwa , zgodnie z art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 26 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.703.2018. AD

Urząd Gminy 
Ruja

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Ruja 7 200

Razem 7 200

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.172.2018.AN z dnia 21 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części 

gwarantowanej z budżetu państwa , zgodnie z art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 26 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.703.2018.AD

Urząd Gminy 
Siekierczyn

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Siekierczyn 10 000

Razem 10 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.172.2018.AN z dnia 21 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części 

gwarantowanej z budżetu państwa , zgodnie z art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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.

' '  < b w d k p :



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.703.2018.AD

Urząd Gminy 
Stara Kamienica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Stara 
Kamienica

18 800

Razem 18 800

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.172.2018.AN z dnia 21 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części 

gwarantowanej z budżetu państwa , zgodnie z art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 26 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.703.2018. AD

Urząd Gminy 
Stare Bogaczowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Stare 
Bogaczowice

4 100

Razem 4 100

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.172.2018.AN z dnia 21 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części 

gwarantowanej z budżetu państwa , zgodnie z art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 26 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.703.2018. AD

Urząd Gminy 
Stoszowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Stoszowice 30 000

Razem 30 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.172.2018.AN z dnia 21 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części 

gwarantowanej z budżetu państwa , zgodnie z art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 26 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.703.2018.AD

Urząd Gminy 
Sulików

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Sulików 30 000

Razem 30 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.172.2018.AN z dnia 21 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części 

gwarantowanej z budżetu państwa , zgodnie z art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 26 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.703.2018.AD

Urząd Gminy 
Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Świdnica 5 000

Razem 5 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.172.2018.AN z dnia 21 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części 

gwarantowanej z budżetu państwa , zgodnie z art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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  •



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.703.2018.AD

Urząd Gminy 
Walim

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Walim 8 500

Razem 8 500

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.172.2018.AN z dnia 21 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części 

gwarantowanej z budżetu państwa , zgodnie z art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 26 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.703.2018.AD

Urząd Gminy 
Wądroże Wielkie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Wądroże 
Wielkie

2 352

Razem 2 352

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.172.2018.AN z dnia 21 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części 

gwarantowanej z budżetu państwa , zgodnie z art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 26 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.703.2018.AD

Urząd Gminy 
Wińsko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Wińsko 9 800

Razem 9 800

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.172.2018.AN z dnia 21 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części 

gwarantowanej z budżetu państwa , zgodnie z art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 26 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.703.2018. AD

Urząd Gminy 
Zagrodno

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Zagrodno 50 000

Razem 50 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.172.2018.AN z dnia 21 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części 

gwarantowanej z budżetu państwa , zgodnie z art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 26 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.703.2018.AD

Urząd Gminy 
Złotoryja

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Złotoryja 23 000

Razem 23 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.172.2018.AN z dnia 21 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części 

gwarantowanej z budżetu państwa , zgodnie z art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 26 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.703.2018.AD

Urząd Gminy 
Żórawina

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Żórawina 1 000

Razem 1 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.172.2018.AN z dnia 21 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części 

gwarantowanej z budżetu państwa , zgodnie z art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 listopada 2018 r.

FB-BPt3 111.703.2018. AD

Urząd Gminy 
Żukowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 331/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Gminy Żukowice 7 000
■t

Razem 7 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.172.2018.AN z dnia 21 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części 

gwarantowanej z budżetu państwa , zgodnie z art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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.


