
FB-BP.3111.722.2018. AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Gminy Bolesławiec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

__________________   (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Bolesławiec 13 561
Razem 13 561

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 -  Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2 -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. -  Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.



FB-BP.3111.722.2018. AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Gminy Borów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

________________________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Borów 5 924
Razem 5 924

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 -  Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2 -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. -  Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów. -  ,v • « • ,



FB-BP.3111.722.2018 AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Gminy Chojnów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

_______     (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Chojnów 22 141
Razem 22 141

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 -  Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2 -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. -  Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.



FB-BP.3111.722.2018 AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Gminy Ciepłowody

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

__________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Ciepłowody 4 507
Razem 4 507

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 -  Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2 -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. -  Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.



FB-BP.3111.722.2018 AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Gminy Cieszków

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

____________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Cieszków 12 251
Razem 12 251

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS .3111.174.2018. AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 -  Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2 -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. -  Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.



FB-BP.3111.722.2018 AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Gminy Czarny Bór

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

_________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Czarny Bór 8 237
Razem 8 237

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 -  Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2 -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. -  Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.



FB-BP.3111.722.2018.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Gminy Czernica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

__________________   (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Czernica 10 658
Razem 10 658

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 -  Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2 -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. -  Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.



FB-BP.3111.722.2018 AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Gminy Długołęka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

________________________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Długołęka 16 820
Razem 16 820

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 -  Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2 -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. -  Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.



FB-BP.3111.722.2018 AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Gminy Dobromierz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

_______     (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Dobromierz 12 920
Razem 12 920

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 -  Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2 -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. -  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 

FB-BP.3111.722.2018.AZ

Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Gminy Dobroszyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

________________________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Dobroszyce 6 899
Razem 6 899

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 -  Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2 -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. -  Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.



FB-BP.3111.722.2018 AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Gminy Domaniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone wbudżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

________________________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Domaniów 6 785
Razem 6 785

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 -  Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2 -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. -  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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FB-BP.3111.722.2018. AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Gminy Dziadowa Kłoda

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

_______     (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Dziadowa Kłoda 6 977
Razem 6 977

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 -  Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2 -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. -  Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów. "



FB-BP.3111.722.2018.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Gminy Dzierżoniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

___________________________________   (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Dzierżoniów 11 686
Razem 11 686

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 -  Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2 -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. -  Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.



FB-BP.3111.722.2018. AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Gminy Gaworzyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

________________________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Gaworzyce 7 843
Razem 7 843

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 -  Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2 -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. -  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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FB-BP.3111.722.2018.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Gminy Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

___________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Głogów 7 174
Razem 7 174

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 -  Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2 -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. -  Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.



FB-BP.3111.722.2018.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Gminy Grębocice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następuj ące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

  _________________   (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Grębocice 7 371
Razem 7 371

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 -  Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2 -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. -  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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FB-BP.3111.722.2018 AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Gminy Gromadka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

________________________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Gromadka 9 181
Razem 9 181

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 -  Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2 -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. -  Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.



FB-BP.3111.722.2018.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Gminy Janowice Wielkie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następuj ące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

__________________   (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Janowice Wielkie 7 292
Razem 7 292

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 -  Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2 -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. -  Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.



FB-BP.3111.722.2018. AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Gminy Jemielno

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

__________________   (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Jemielno 10 520
Razem 10 520

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 -  Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2 -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. -  Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.



FB-BP.3111.722.2018 AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Gminy Jerzmanowa

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

_______     (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Jerzmanowa 6 190
Razem 6 190

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 -  Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2 -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. -  Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.



FB-BP.3111.722.2018.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Gminy Jeżów Sudecki

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

________________________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Jeżów Sudecki 8 985
Razem 8 985

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 -  Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2 -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. -  Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.



FB-BP.3111.722.2018. AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Gminy Jordanów Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

__________________   (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Jordanów Śląski 4 065
Razem 4 065

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 -  Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2 -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. -  Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów. ~



FB-BP.3111.722.2018 AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

_____________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Kamieniec 
Ząbkowicki 10 904

Razem 10 904

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 -  Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2 -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. -  Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów. ~ • , ,.. ,,



FB-BP.3111.722.2018.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Gminy Kamienna Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

_______________________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Kamienna Góra 13 689
Razem 13 689

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 -  Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2 -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. -  Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.



FB-BP.3111.722.2018 AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Gminy Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

___________________________________   (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Kłodzko 26 699
Razem 26 699

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 -  Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2 -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. -  Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.

/



FB-BP.3111.722.2018 AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Gminy Kobierzyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następuj ące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

________________________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Kobierzyce 16 130
Razem 16 130

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS .3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 -  Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2 -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. -  Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.



FB-BP.3111.722.2018.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Gminy Kondratowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

___________________________________   (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Kondratowice 6 505
Razem 6 505

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 -  Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2 -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. -  Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.



FB-BP.3111.722.2018 AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Gminy Kostomłoty

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

_______     (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Kostomłoty 6 662
Razem 6 662

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 -  Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2 -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. -  Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.

/



FB-BP.3111.722.2018.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Gminy Kotla

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

__________________   (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Kotla 8 906
Razem 8 906

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 -  Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2 -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. -  Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.



FB-BP.3111.722.2018.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Gminy Krośnice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następuj ące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

___________________________________   (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Krośnice 16 768
Razem 16 768

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 -  Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2 -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. -  Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.



FB-BP.3111.722.2018.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Gminy Krotoszyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

_______     (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Krotoszyce 6 820
Razem 6 820

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 -  Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2 -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. -  Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.



FB-BP.3111.722.2018.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Gminy Kunice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

_______     (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Kunice 5 403
Razem 5 403

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 -  Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2 -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. -  Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.



FB-BP.3111.722.2018.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Gminy Legnickie Pole

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

________________________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Legnickie Pole 7 686
Razem 7 686

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 -  Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2 -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. -  Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.



FB-BP.3111.722.2018 AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Gminy Lewin Kłodzki

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

___________________________________   (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Lewin Kłodzki 6 278
Razem 6 278

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 -  Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2 -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. -  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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FB-BP.3111.722.2018 AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Gminy Lubań

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

_______     (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Lubań 5 167
Razem 5 167

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 -  Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2 -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. -  Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.



FB-BP.3111.722.2018.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Gminy Lubin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

_______     (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Lubin 15 619
Razem 15 619

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 -  Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2 -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. -  Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.



FB-BP.3111.722.2018 AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Gminy Łagiewniki

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

________________________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Łagiewniki 7 095
Razem 7 095

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 -  Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2 -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. -  Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.

/



FB-BP.3111.722.2018 AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Gminy Malczyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

_______     (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Malczyce 6 111
Razem 6 111

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 -  Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2 -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. -  Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów. - A, ' , • f



FB-BP.3111.722.2018 AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Gminy Marcinowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

_______     (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Marcinowice 6 426
Razem 6 426

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nrZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 -  Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2 -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. -  Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów. ' • - v / " V



FB-BP.3111.722.2018.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Gminy Marciszów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

___________________________________   (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Marciszów 10 244
Razem 10 244

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 -  Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2 -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. -  Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów. , /- .



FB-BP.3111.722.2018.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Gminy Męcinka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

_______     (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Męcinka 10313
Razem 10 313

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 -  Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2 -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. -  Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.
. /O



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.722.2018.AZ

Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Gminy Mietków

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

_______     (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Mietków 6 033
Razem 6 033

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 -  Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2 -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. -  Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.

Uk,



FB-BP.3111.722.2018. AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Gminy Miękinia

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

_______     (w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Miękinia 5 255
Razem 5 255

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 -  Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2 -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. -  Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.



FB-BP.3111.722.2018.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Gminy Miłkowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 332/2018 z dnia 

26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

Budżet w układzie tradycyjnym

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Miłkowice 15 627
Razem 15 627

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018.AN z dnia 22 listopada 2018 r.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku 

z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 -  Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2 -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. -  Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.


