
W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 listopada 2018 r .

FB-BP.3111.703.2018. AD

Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją W ojewody 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 Miasta i Gminy 
Bardo

23 000
Y

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 M iasta i Gminy 
Bogatynia

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 M iasta i Gminy 
Bogatynia

138 300

Razem 138 300

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- 2-018 r.

FB-BP.3111.703.2018.AD

Urząd M iasta i Gminy 
Bolków

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 Miasta i Gminy 
Bolków

91 200

Razem 91 200

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.

Celin Ó W o k



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.703.2018.AD

Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

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 M iasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

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 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.



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.703.2018.AD

Urząd M iasta i Gminy 
Chocianów

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 M iasta i Gminy 
Chocidnów

70 000

Razem 70 000

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 Miasta i Gminy 
Głuszyca

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 Miasta i Gminy 
Głuszyca

6 300

Razem 6 300

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.

- ■ U -- '



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.703.2018. AD

Urząd Miasta i Gminy 
Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją W ojewody 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
i

Urząd Miasta i Gminy 
Góra

52 204

Razem 52 204

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.



ii^lprś5
W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.703.2018.AD

Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów 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 M iasta i Gminy 
Gryfów Śląski

15 690
i-

Razem 15 690

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 Ómk



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.703.2018. AD

Urząd Miasta i Gminy 
Jelcz-Laskowice

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
ł

2030 Urząd Miasta i Gminy 
Jelcz-Laskowice

38 300

Razem 38 300

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 Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie

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 Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie

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 

W ojewody 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 Miasta i Gminy 
Lądek Zdrój

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 Miasta i Gminy 
Lądek Zdrój

4 587

Razem 4 587

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 

W ojewody 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 e r  (boud/u



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.703.2018.AD

Urząd Miasta i Gminy 
Leśna

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 Miasta i Gminy 
Leśna

59 200

Razem 59 200

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 Miasta i Gminy 
Lubawka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją W ojewody 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 M iasta i Gminy 
Lubawka

15 000
i

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 M iasta i Gminy 
Lubomierz

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
i

2030 Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

39 000

Razem 39 000

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 

W ojewody 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 M iasta i Gminy 
Lwówek 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 Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

16 000

Razem 16 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.172.2018.AN z dnia21 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 Miasta i Gminy 
Międzybórz

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 M iasta i Gminy 
Międzybórz

2 500

Razem 2 500

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 

W ojewody 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 M iasta i Gminy 
Międzylesie

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 M iasta i Gminy 
Międzylesie

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 Miasta i Gminy 
Milicz

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 Miasta i Gminy 
Milicz

40 000

Razem 40 000

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 

W ojewody 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 Miasta i Gminy 
M irsk

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 M iasta i Gminy 
Mirsk

80 000

Razem 80 000

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 M iasta i Gminy 
Niemcza

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 Miasta i Gminy 
Niemcza

14 500

Razem 14 500

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 M iasta i Gminy 
Nowogrodziec

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 M iasta i Gminy 
Nowogrodziec

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 Miasta i Gminy 
Oborniki Śląskie

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 M iasta i Gminy 
Oborniki Śląskie

3 143

Razem 3 143

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 

W ojewody 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 M iasta i Gminy 
Olszyna

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 Miasta i Gminy 
Olszyna

26 100

Razem 26 100

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 

W ojewody 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 Miasta i Gminy 
Pieńsk

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją W ojewody 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 Miasta i Gminy 
Pieńsk

63 003

Razem 63 003

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 

W ojewody 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 Miasta i Gminy 
Prochowice

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 M iasta i Gminy 
Prochowice

1 400
)

Razem 1400

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 M iasta i Gminy 
Prusice

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 Miasta i Gminy 
Prusice

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 

W ojewody 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 Miasta i Gminy 
Przemków

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 M iasta i Gminy 
Przemków f

12 000

Razem 12 000

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 Miasta i Gminy 
Radków

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 M iasta i Gminy 
Radków

64 300

Razem 64 300

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 

W ojewody 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.

N iniejsze 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 M iasta i Gminy 
Siechnice

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 Miasta i Gminy 
Siechnice

800

Razem 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 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 Miasta i Gminy 
Sobótka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją W ojewody 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 Miasta i Gminy 
Sobótka

5 500

Razem 5 500

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 Miasta i Gminy 
Strzelin

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 Miasta i Gminy 
Strzelin

40 000

Razem 40 000

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 M iasta i Gminy 
Syców

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 Miasta i Gminy 
Syców

2 953

Razem 2 953

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 Miasta i Gminy 
Szczytna

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 Miasta i Gminy 
Szczytna

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 

W ojewody 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 M iasta i Gminy 
Ścinawa

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 Miasta i Gminy 
' Ścinawa

60 434

Razem 60 434

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 

W ojewody 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 Miasta i Gminy 
Świerzawa

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją W ojewody 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 Miasta i Gminy 
Świerzawa

25 000

Razem 25 000

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 Miasta i Gminy 
Trzebnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją W ojewody 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 M iasta i Gminy 
Trzebnica

8 800

Razem 8 800

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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.703.2018.AD

Urząd M iasta i Gminy 
Wąsosz

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 M iasta i Gminy 
Wąsosz

8 788

Razem 8 788

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 

W ojewody 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 M iasta i Gminy 
Węgliniec

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 Miasta i Gminy 
Węgliniec

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 Miasta i Gminy 
Wołów

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 M iasta i Gminy 
W ołów

42 000

Razem 42 000

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 M iasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

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 Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

31 000

Razem 31 000

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 Miasta i Gminy 
Złoty Stok

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
i

Urząd Miasta i Gminy 
Złoty Stok

80 000

Razem 80 000

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 Miasta i Gminy 
Żmigród

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 M iasta i Gminy 
Żmigród

17 000

Razem 17 000

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 

W ojewody 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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