
FB-BP.3111.722.2018.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Gminy Mściwojów

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 Mściwojów 8 197
Razem 8 197

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 Mysłakowice

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 Mysłakowice 17 870
Razem 17 870

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. . X '



FB-BP.3111.722.2018 A Z

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Gminy Niechlów

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 Niechlów 9 339
Razem 9 339

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 Nowa Ruda

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 Nowa Ruda 18 265
Razem 18 265

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 Oleśnica

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 Oleśnica 14 054
Razem 14 054

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 A Z

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Gminy Oława

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 Oława 14 762
Razem 14 762

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 A Z

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Gminy Osiecznica

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 Osiecznica 10 746
Razem 10 746

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.



FB-BP.3111.722.2018.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Gminy Paszowice

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 Paszowice 6 466
Razem 6 466

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 Pęcław

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 Pęcław 7 056
Razem 7 056

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 Pielgrzymka

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 Pielgrzymka 11 464
Razem 11 464

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 A Z

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Gminy Platerówka

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 Platerówka 1 491
Razem 1 491

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 A Z

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Gminy Podgórzyn

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 Podgórzyn 15 509
Razem 15 509

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 A Z

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Gminy Przeworno

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 Przeworno 7 528
Razem 7 528

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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Urząd Gminy Radwanice

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)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Dział Rozdział § Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85219 2030 Urząd Gminy Radwanice 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 A Z

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Gminy Rudna

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 Rudna 9 172
Razem 9 172

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 A Z

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Gminy Ruja

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 Ruja 8 473
Razem 8 473

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 wyki uczeniem 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 A Z

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Gminy Siekierczyn

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 Siekierczyn 4 586
Razem 4 586

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 A Z

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Gminy Stara Kamienica

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 Stara Kamienica 11 071
Razem 11 071

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 A Z

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Gminy Stare Bogaczowice

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 Stare 
Bogaczowice 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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Gminy Stoszowice

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 Stoszowice 9 221
Razem 9 221

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 Sulików

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 Sulików 11 031
Razem 11 031

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 A Z

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Gminy Świdnica

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 Świdnica 19 564
Razem 19 564

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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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Gminy Udanin

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 Udanin 7 765
Razem 7 765

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 Walim

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 Walim 10 913
Razem 10 913

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 Warta Bolesławiecka

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 Warta 
Bolesławiecka 10 952

Razem 10 952

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 Wądroże Wielkie

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 Wądroże Wielkie 6 230
Razem 6 230

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 Wińsko

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 Wińsko 22 122
Razem 22 122

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 A Z

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Gminy Wisznia Mala

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 Wisznia Mała 10 176
Razem 10176

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 Zagrodno

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 Zagrodno 10913
Razem 10 913

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 DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.722.2018.AZ

Urząd Gminy Zawonia

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 Zawonia 9 614
Razem 9 614

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.174.2018 A N  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 

strome dochodów.



FB-BP.3111.722.2018.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Gminy Zgorzelec

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 Zgorzelec 9 408
Razem 9 408

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 DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.722.2018. AZ

Urząd Gminy Złotoryja

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 Złotoryja 13 698
Razem 13 698

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 Żórawina

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 Żórawina 5 600
Razem 5 600

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 A Z

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Gminy Żukowice

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 Żukowice 8 119
Razem 8 119

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.


