
FB-BP.3111.722.2018. AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Miasta Bielawa

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 Miasta Bielawa 32 919
Razem 32 919

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.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina MGrzemfti^i/dziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.722.2018. AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Miasta Boguszów Gorce

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 Miasta Boguszów Gorce 29 966
Razem 29 966

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.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M aite im W ^A ziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżefti



FB-BP.3111.722.2018.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Miasta 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 Miasta Bolesławiec 42 239
Razem 42 239

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.

C e lin a M a n e n ^ /e A z ia k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.722.2018 A Z

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Miasta 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 Miasta Chojnów 21 581
Razem 21 581

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.
Z up. WOJEWODY DOLNGśf-ĄSKIcGi

Celina fatipim k- 'fyyjeóziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU



FB-BP.3111.722.2018.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Miasta Duszniki Zdrój

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 Miasta Duszniki Zdrój 7 489
Razem 7 489

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. ,  ,n .;r.nv nn, *owp mZ up. WOJtWUD.T-



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.722.2018.AZ

Urząd Miasta 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 Miasta Dzierżoniów 42 150
Razem 42 150

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. 7 mZup. WuJbłwOLY DOLNCjuLĄoKiŁwO

Celina M d tŚ ń iP ^ d z ia k

Finansów i



FB-BP.3111.722.2018 A Z

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Miasta 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 Miasta Głogów 64 619
Razem 64 619

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.
Z up. WOJEWODY DOLNpŚLĄSKIEGO

Celina Mćrjtćńf tPz/edziak
DYREKTOR wVt)ZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.722.2018 A Z

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Miasta Jawor

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 Miasta Jawor 33 567
Razem 33 567

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.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marźenń^zi&dziak,
DYREKTOR W YW IAŁU

Finansów i But&ptu



FB-BP.3111.722.2018.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Miasta Jedlina Zdrój

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 Miasta Jedlina Zdrój 8 945
Razem 8 945

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 

strome dochodów.



FB-BP.3111.722.2018.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Miasta Jelenia 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 Miasta Jelenia Góra 127 348
Razem 127 348

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.
Z up. WOJ 

Celu



FB-BP.3111.722.2018.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Miasta 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 Miasta Kamienna Góra 29 975
Razem 29 975

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.

Ceh 
D



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.722.2018.AZ

Urząd Miasta Karpacz

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 Miasta Karpacz 5 639
Razem 5 639

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.
Z up. WOJ EW

Celina h 
DYREF 

Finansów i



FB-BP.3111.722.2018. AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Miasta 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 Miasta Kłodzko 50 896
Razem 50 896

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.
Zup. w o j:



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.722.2018. AZ

Urząd Miasta Kowary

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 Miasta Kowary 18 766
Razem 18 766

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 Miasta Kudowa Zdrój

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 Miasta Kudowa Zdrój 13 531
Razem 13 531

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 Miasta Legnica

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 Miasta Legnica 168 193
Razem 168 193

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.

Cer 'c



FB-BP.3111.722.2018 A Z

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Miasta 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 Miasta Lubań 34 512
Razem 34 512

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 Miasta 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 Miasta Lubin 75 738
Razem 75 738

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.

C eU ^O M c k l



FB-BP.3111.722.2018.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Miasta 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 Miasta Nowa Ruda 32 720
Razem 32 720

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 Miasta 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 Miasta Oleśnica 47 711
Razem 47 711

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 Miasta Oława

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 Miasta Oława 27 045
Razem 27 045

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, Ze 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 Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.722.2018.AZ

Urząd Miasta Piechowice

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 Miasta Piechowice 9 969
Razem 9 969

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.

Cel■



FB-BP.3111.722.2018. AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Miasta Pieszyce

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 Miasta Pieszyce 12 753
Razem 12 753

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 Miasta Piława Górna

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 Miasta Piława Górna 8 867
Razem 8 867

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 Miasta Polanica Zdrój

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 Miasta Polanica Zdrój 12 281
Razem 12 281

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 Miasta Szczawno Zdrój

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 Miasta Szczawno Zdrój 10 441
Razem 10 441

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.

ę er



FB-BP.3111.722.2018.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Miasta Szklarska Poręba

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 Miasta Szklarska Poręba 14717
Razem 14 717

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 Miasta Świdnica

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 Miasta Świdnica 84 101
Razem 84101

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 Miasta Świebodzice

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 Miasta Świebodzice 35 191
Razem 35 191

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 Miasta Świeradów Zdrój

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 Miasta Świeradów Zdrój 8 621
Razem 8 621

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 Miasta Wałbrzych

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 Miasta Wałbrzych 247 136
Razem 247 136

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 Miasta Wojcieszów

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 Miasta Wojcieszów 9 693
Razem 9 693

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 Miasta Wrocław

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 Miasta Wrocław 495 964
Razem 495 964

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.

2 , WWtcfalh /
Celina Marzena bziedzicik



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.722.2018 A Z

Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Miasta Zawidów

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 Miasta Zawidów 3 956
Razem 3 956

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 

stronie dochodów.
7 ' ’j. wc 
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FB-BP.3111.722.2018.AZ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Urząd Miasta 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 Miasta Zgorzelec 38 656
Razem 38 656

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 Miasta 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 Miasta Złotoryja 29 984
Razem 29 984

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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