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Numer 
reguły 

Numer 
rozdziału 

formularza 
Nazwa reguły Treść reguły 

1 3 

 
Rozdział 3.2. Jeżeli liczba osób opuszczających instytucje 
o których mowa w art. 88 ustawy o p.s. ogółem jest 
niezerowa (w.2), to kwota świadczeń w zł (w.3) również 
musi być większa od zera. 

((K3.2.1_57_1=0&&K3.2.1_58_1=0)||(K3.2.1_57_1>0&&K3.2.1_58_1>0)
)&&((K3.2.1_57_2=0&&K3.2.1_58_2=0)||(K3.2.1_57_2>0&&K3.2.1_58_
2>0))&&((K3.2.1_57_3=0&&K3.2.1_58_3=0)||(K3.2.1_57_3>0&&K3.2.1
_58_3>0))&&((K3.2.1_57_4=0&&K3.2.1_58_4=0)||(K3.2.1_57_4>0&&K
3.2.1_58_4>0)) 

2 3 

Rozdział 3.2. Jeżeli liczba osób opuszczających instytucje 
o których mowa w art. 88 ustawy o p.s. otrzymujących 
pomoc pienieżną na usamodzielnienie jest niezerowa 
(w.4), to kwota świadczeń w zł (w.5) również musi być 
większa od zera. 

((K3.2.1_59_1=0&&K3.2.1_60_1=0)||(K3.2.1_59_1>0&&K3.2.1_60_1>0)
)&&((K3.2.1_59_2=0&&K3.2.1_60_2=0)||(K3.2.1_59_2>0&&K3.2.1_60_
2>0))&&((K3.2.1_59_3=0&&K3.2.1_60_3=0)||(K3.2.1_59_3>0&&K3.2.1
_60_3>0))&&((K3.2.1_59_4=0&&K3.2.1_60_4=0)||(K3.2.1_59_4>0&&K
3.2.1_60_4>0)) 

3 3 

 
Rozdział 3.2. Jeżeli liczba osób opuszczających instytucje 
o których mowa w art. 88 ustawy o p.s. otrzymujących 
pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki jest 
niezerowa (w.6), to kwota świadczeń w zł (w.7) również 
musi być większa od zera. 

((K3.2.1_61_1=0&&K3.2.1_62_1=0)||(K3.2.1_61_1>0&&K3.2.1_62_1>0)
)&&((K3.2.1_61_2=0&&K3.2.1_62_2=0)||(K3.2.1_61_2>0&&K3.2.1_62_
2>0))&&((K3.2.1_61_3=0&&K3.2.1_62_3=0)||(K3.2.1_61_3>0&&K3.2.1
_62_3>0))&&((K3.2.1_61_4=0&&K3.2.1_62_4=0)||(K3.2.1_61_4>0&&K
3.2.1_62_4>0)) 
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4 3 

 
Rozdział 3.2. Jeżeli liczba osób opuszczających instytucje 
o których mowa w art. 88 ust. 1 ustawy o p.s. 
otrzymujących pomoc pieniężną na zagospodarowanie 
jest niezerowa (w.8), to kwota świadczeń w zł (w.9) 
również musi być większa od zera. 

((K3.2.1_63_1=0&&K3.2.1_64_1=0)||(K3.2.1_63_1>0&&K3.2.1_64_1>0)
)&&((K3.2.1_63_2=0&&K3.2.1_64_2=0)||(K3.2.1_63_2>0&&K3.2.1_64_
2>0))&&((K3.2.1_63_3=0&&K3.2.1_64_3=0)||(K3.2.1_63_3>0&&K3.2.1
_64_3>0))&&((K3.2.1_63_4=0&&K3.2.1_64_4=0)||(K3.2.1_63_4>0&&K
3.2.1_64_4>0)) 

5 3 

 
Rozdz. 3.2: Jeżeli liczba osób, które uzyskały 
dofinansowanie do likwidacji barier jest niezerowa 
(w.11), to wartość dofinansowania w zł (w.12) również 
musi być większa od zera. 

((K3.2.1_65_1=0&&K3.2.1_66_1=0)||(K3.2.1_65_1>0&&K3.2.1_66_1>0)
)&&((K3.2.1_65_2=0&&K3.2.1_66_2=0)||(K3.2.1_65_2>0&&K3.2.1_66_
2>0))&&((K3.2.1_65_3=0&&K3.2.1_66_3=0)||(K3.2.1_65_3>0&&K3.2.1
_66_3>0))&&((K3.2.1_65_4=0&&K3.2.1_66_4=0)||(K3.2.1_65_4>0&&K
3.2.1_66_4>0)) 

6 3 

 
Rozdz. 3.2: Jeżeli liczba osób, które uzyskały turnus 
rehabilitacyjny jest niezerowa (w.13), to wartość 
dofinansowania do turnusu w zł (w.14) również musi być 
większa od zera. 

((K3.2.1_67_1=0&&K3.2.1_68_1=0)||(K3.2.1_67_1>0&&K3.2.1_68_1>0)
)&&((K3.2.1_67_2=0&&K3.2.1_68_2=0)||(K3.2.1_67_2>0&&K3.2.1_68_
2>0))&&((K3.2.1_67_3=0&&K3.2.1_68_3=0)||(K3.2.1_67_3>0&&K3.2.1
_68_3>0))&&((K3.2.1_67_4=0&&K3.2.1_68_4=0)||(K3.2.1_67_4>0&&K
3.2.1_68_4>0)) 

7 3 

 
Rozdział 3.2. Jeżeli liczba osób, które zaopatrzono w 
przedmioty, środki i sprzęt rehabilitacyjny jest niezerowa 
(w.15), to wartość dofinansowania do zaopatrzenia w zł 
(w.16) również musi być większa od zera. 

((K3.2.1_69_1=0&&K3.2.1_70_1=0)||(K3.2.1_69_1>0&&K3.2.1_70_1>0)
)&&((K3.2.1_69_2=0&&K3.2.1_70_2=0)||(K3.2.1_69_2>0&&K3.2.1_70_
2>0))&&((K3.2.1_69_3=0&&K3.2.1_70_3=0)||(K3.2.1_69_3>0&&K3.2.1
_70_3>0))&&((K3.2.1_69_4=0&&K3.2.1_70_4=0)||(K3.2.1_69_4>0&&K
3.2.1_70_4>0)) 
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8 3 

 
Rozdział 3.2. Jeżeli liczba świadczeń w programie 
"Aktywny samorząd" jest niezerowa (w.17), to wartość 
dofinansowania do programu w zł (w.18) również musi 
być większa od zera. 

((K3.2.1_73_1=0&&K3.2.1_74_1=0)||(K3.2.1_73_1>0&&K3.2.1_74_1>0)
)&&((K3.2.1_73_2=0&&K3.2.1_74_2=0)||(K3.2.1_73_2>0&&K3.2.1_74_
2>0))&&((K3.2.1_73_3=0&&K3.2.1_74_3=0)||(K3.2.1_73_3>0&&K3.2.1
_74_3>0))&&((K3.2.1_73_4=0&&K3.2.1_74_4=0)||(K3.2.1_73_4>0&&K
3.2.1_74_4>0)) 

9 3 

 
Rozdział 3.2: Jeżeli liczba dofinansowanych imprez 
sportowych, kulturalnych i turystycznych (w.19) jest 
niezerowa, to liczba uczestników imprez (w.20) i wartość 
dofinansowania do imprez w zł (w.21) muszą być 
większe od 0. 

((K3.2.1_90_1=0&&K3.2.1_91_1=0&&K3.2.1_92_1=0)||(K3.2.1_90_1>0
&&K3.2.1_91_1>0&&K3.2.1_92_1>0))&&((K3.2.1_90_2=0&&K3.2.1_91_
2=0&&K3.2.1_92_2=0)||(K3.2.1_90_2>0&&K3.2.1_91_2>0&&K3.2.1_92
_2>0))&&((K3.2.1_90_3=0&&K3.2.1_91_3=0&&K3.2.1_92_3=0)||(K3.2.
1_90_3>0&&K3.2.1_91_3>0&&K3.2.1_92_3>0))&&((K3.2.1_90_4=0&&K
3.2.1_91_4=0&&K3.2.1_92_4=0)||(K3.2.1_90_4>0&&K3.2.1_91_4>0&&
K3.2.1_92_4>0)) 

10 3 

 
Rozdział 3.1. Liczba osób, którym przyznano posiłek 
ogółem (w.25) jest większa lub równa liczbie dzieci, 
którym przyznano posiłek (w.27) 

K3.1.1_35_1>=K3.1.1_38_1&&K3.1.1_35_2>=K3.1.1_38_2&&K3.1.1_35
_3>=K3.1.1_38_3&&K3.1.1_35_4>=K3.1.1_38_4 

11 3 

 
Rozdział 3.1. Kwota świadczeń w zł przyznanych 
posiłków ogółem (w.26) jest równa lub większa od kwoty 
świadczeń w zł przyznanych posiłków dla dzieci (w.28). 

K3.1.1_37_1>=K3.1.1_40_1&&K3.1.1_37_2>=K3.1.1_40_2&&K3.1.1_37
_3>=K3.1.1_40_3&&K3.1.1_37_4>=K3.1.1_40_4 
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12 3 

Rozdział 3.1. Kwota świadczeń przyznanych w formie 
zasiłku okresowego z tytułu bezrobocia (w 10) jest 
mniejsza lub równa kwocie świadczeń przyznanych w 
formie zasiłku okresowego (w 8) 

K3.1.1_15_1<=K3.1.1_12_1&&K3.1.1_15_2<=K3.1.1_12_2&&K3.1.1_15
_3<=K3.1.1_12_3&&K3.1.1_15_4<=K3.1.1_12_4 

13 3 

Rozdział 3.1. Kwota świadczeń przyznanych w formie 
zasiłku okresowego z tytułu długotrwałej choroby (w 12) 
jest mniejsza lub równa kwocie świadczeń przyznanych 
w formie zasiłku okresowego (w 8) 

K3.1.1_18_1<=K3.1.1_12_1&&K3.1.1_18_2<=K3.1.1_12_2&&K3.1.1_18
_3<=K3.1.1_12_3&&K3.1.1_18_4<=K3.1.1_12_4 

14 3 

Rozdział 3.1. Kwota świadczeń przyznanych w formie 
zasiłku okresowego z tytułu niepełnosprawności (w 14) 
jest mniejsza lub równa kwocie świadczeń przyznanych 
w formie zasiłku okresowego (w 8) 

K3.1.1_21_1<=K3.1.1_12_1&&K3.1.1_21_2<=K3.1.1_12_2&&K3.1.1_21
_3<=K3.1.1_12_3&&K3.1.1_21_4<=K3.1.1_12_4 

15 3 

Rozdział 3.1. Kwota świadczeń przyznanych w formie 
zasiłku okresowego z tytułu możliwości utrzymania lub 
nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów 
zabezpieczenia społecznego (w 16) jest mniejsza lub 
równa kwocie świadczeń przyznanych w formie zasiłku 
okresowego (w 8) 

K3.1.1_24_1<=K3.1.1_12_1&&K3.1.1_24_2<=K3.1.1_12_2&&K3.1.1_24
_3<=K3.1.1_12_3&&K3.1.1_24_4<=K3.1.1_12_4 
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16 3 
Rozdział 3. Liczba osób długotrwale korzystające (w.3) 
musi być mniejsza równa liczbie osób (w.2). 

K3.1_3_1<=K3.1_2_1&&K3.1_3_2<=K3.1_2_2&&K3.1_3_3<=K3.1_2_3&
&K3.1_3_4<=K3.1_2_4 

17 3 
Rozdział 3. Liczba osób w rodzinach które uzyskały 
świadczenie (w.8) jest większa lub równa liczbie rodzin 
(w.7) 

K3.1_8_1>=K3.1_7_1&&K3.1_8_2>=K3.1_7_2&&K3.1_8_3>=K3.1_7_3&
&K3.1_8_4>=K3.1_7_4 

18 3 
Rozdział 3. Liczba osób długotrwale korzystające (w.10) 
musi być mniejsza lub równa liczbie kobiet ogółem (w.9). 

K3.1_10_1<=K3.1_9_1&&K3.1_10_2<=K3.1_9_2&&K3.1_10_3<=K3.1_9
_3&&K3.1_10_4<=K3.1_9_4 

19 3 
Rozdział 3. Liczba osób w rodzinach którymi 
przeprowadzono wywiad środowiskowy (w.16) jest 
większa lub równa liczbie rodzin (w.15). 

K3.1_27_1>=K3.1_26_1&&K3.1_27_2>=K3.1_26_2&&K3.1_27_3>=K3.1
_26_3&&K3.1_27_4>=K3.1_26_4 
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20 3 
Rozdział 3. Liczba osób ogółem objętych kontraktem 
(w.18) jest większa lub równa liczbie zawartych 
kontraktów socjalnych (w.17) 

K3.1_72_1>=K3.1_71_1&&K3.1_72_2>=K3.1_71_2&&K3.1_72_3>=K3.1
_71_3&&K3.1_72_4>=K3.1_71_4 

21 3 

 
Rozdział 3. Liczba kobiet, którym przyznano świadczenie 
(w.11, w.12, w.13) jest mniejsza od odpowiedniej liczby 
osób ogółem, którym przyznano świadczenie (w.4, w.5, 
w.6) 

(K3.1_11_1<=K3.1_4_1&&K3.1_11_2<=K3.1_4_2&&K3.1_11_3<=K3.1_4
_3&&K3.1_11_4<=K3.1_4_4)&&(K3.1_12_1<=K3.1_5_1&&K3.1_12_2<=
K3.1_5_2&&K3.1_12_3<=K3.1_5_3&&K3.1_12_4<=K3.1_5_4)&&(K3.1_
13_1<=K3.1_6_1&&K3.1_13_2<=K3.1_6_2&&K3.1_13_3<=K3.1_6_3&&
K3.1_13_4<=K3.1_6_4) 

22 4 
Rozdział 4. Inne rodzaje pomocy i świadczeń - dodatki 
mieszkaniowe - Kwota świadczeń w złotych jest większa 
lub równa Liczbie gospodarstw domowych 

(K4.1_29_1>=K4.1_28_1)&&(K4.1_29_2>=K4.1_28_2)&&(K4.1_29_3>=K
4.1_28_3)&&(K4.1_29_4>=K4.1_28_4) 

23 4 
Rozdział 4. Inne rodzaje pomocy i świadczeń - dodatki 
energetyczne - Kwota świadczeń w złotych jest większa 
lub równa Liczbie gospodarstw domowych 

(K4.1_31_1>=K4.1_30_1)&&(K4.1_31_2>=K4.1_30_2)&&(K4.1_31_3>=K
4.1_30_3)&&(K4.1_31_4>=K4.1_30_4) 
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24 5 
Rozdział 5 Liczba miejsc w ośrodkach wsparcia ogółem  
powinna być większa lub równa sumie miejsc w 
placówkach zaliczających się do ośrodków wsparcia  

K5.1_4_1>=K5.1_13_1+K5.1_22_1+K5.1_30_1+K5.1_45_1&&K5.1_4_2>
=K5.1_13_2+K5.1_22_2+K5.1_30_2+K5.1_38_2+K5.1_45_2&&K5.1_4_3
>=K5.1_13_3+K5.1_22_3+K5.1_30_3+K5.1_38_3+K5.1_45_3&&K5.1_4_
4>=K5.1_13_4+K5.1_22_4+K5.1_30_4+K5.1_38_4+K5.1_45_4&&K5.1_4
_5>=K5.1_13_5+K5.1_22_5+K5.1_30_5+K5.1_38_5+K5.1_45_5 

25 5 

Rozdział 5 Liczba osób korzystających z ośrodków 
wsparcia ogółem  powinna być większa lub równa sumie 
osób korzystających z placówek zaliczających się do 
ośrodków wsparcia  

K5.1_5_1>=K5.1_14_1+K5.1_23_1+K5.1_31_1+K5.1_46_1&&K5.1_5_2>
=K5.1_14_2+K5.1_23_2+K5.1_31_2+K5.1_39_2+K5.1_46_2&&K5.1_5_3
>=K5.1_14_3+K5.1_23_3+K5.1_31_3+K5.1_39_3+K5.1_46_3&&K5.1_5_
4>=K5.1_14_4+K5.1_23_4+K5.1_31_4+K5.1_39_4+K5.1_46_4&&K5.1_5
_5>=K5.1_14_5+K5.1_23_5+K5.1_31_5+K5.1_39_5+K5.1_46_5 

26 5 

Rozdział 5 Liczba osób oczekujących na miejsce w 
ośrodkach wsparcia ogółem  powinna być większa lub 
równa sumie osób oczekujących na miejsce w 
placówkach zaliczających się do ośrodków wsparcia  

K5.1_6_1>=K5.1_16_1+K5.1_24_1+K5.1_47_1&&K5.1_6_2>=K5.1_16_2
+K5.1_24_2+K5.1_47_2&&K5.1_6_3>=K5.1_16_3+K5.1_24_3+K5.1_47_
3&&K5.1_6_4>=K5.1_16_4+K5.1_24_4+K5.1_47_4&&K5.1_6_5>=K5.1_
16_5+K5.1_24_5+K5.1_47_5 

27 5 
Rozdział 5. Kadra ośrodków wsparcia ogółem  powinna 
być większa lub równa sumie kadry zatrudnionej w 
placówkach zaliczających się do ośrodków wsparcia  

K5.1_8_1>=K5.1_17_1+K5.1_25_1+K5.1_33_1+K5.1_48_1&&K5.1_8_2>
=K5.1_17_2+K5.1_25_2+K5.1_33_2+K5.1_40_2+K5.1_48_2&&K5.1_8_3
>=K5.1_17_3+K5.1_25_3+K5.1_33_3+K5.1_40_3+K5.1_48_3&&K5.1_8_
4>=K5.1_17_4+K5.1_25_4+K5.1_33_4+K5.1_40_4+K5.1_48_4&&K5.1_8
_5>=K5.1_17_5+K5.1_25_5+K5.1_33_5+K5.1_40_5+K5.1_48_5 
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28 5 

Rozdział 5.Roczny koszt prowadzenia i utrzymania 
ośrodków wsparcia ogółem  powinien być wyższy lub 
równy sumie kosztów prowadzenia i utrzymania 
placówek zaliczających się do ośrodków wsparcia  

K5.1_9_1>=K5.1_18_1+K5.1_26_1+K5.1_34_1+K5.1_49_1&&K5.1_9_2>
=K5.1_18_2+K5.1_26_2+K5.1_34_2+K5.1_41_2+K5.1_49_2&&K5.1_9_3
>=K5.1_18_3+K5.1_26_3+K5.1_34_3+K5.1_41_3+K5.1_49_3&&K5.1_9_
4>=K5.1_18_4+K5.1_26_4+K5.1_34_4+K5.1_41_4+K5.1_49_4&&K5.1_9
_5>=K5.1_18_5+K5.1_26_5+K5.1_34_5+K5.1_41_5+K5.1_49_5 

29 5 

Rozdział 5.Liczba miejsc w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych  powinna być wyższa lub równa Liczbie 
miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu 
rodzinnego  

K5.2_43_1>=K5.2_50_1&&K5.2_43_2>=K5.2_50_2&&K5.2_43_3>=K5.2
_50_3&&K5.2_43_4>=K5.2_50_4&&K5.2_43_5>=K5.2_50_5 

30 5 

Rozdział 5.Liczba osób korzystających z placówek 
opiekuńczo-wychowawczych  powinna być wyższa lub 
równa Liczbie osób korzystających z placówek 
opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego  

K5.2_44_1>=K5.2_51_1&&K5.2_44_2>=K5.2_51_2&&K5.2_44_3>=K5.2
_51_3&&K5.2_44_4>=K5.2_51_4&&K5.2_44_5>=K5.2_51_5 

31 5 

Rozdział 5.Liczba kadry zatrudnionej w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych  powinna być wyższa lub 
równa Liczbie kadry zatrudnionej w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego  

K5.2_45_1>=K5.2_52_1&&K5.2_45_2>=K5.2_52_2&&K5.2_45_3>=K5.2
_52_3&&K5.2_45_4>=K5.2_52_4&&K5.2_45_5>=K5.2_52_5 
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32 5 

Rozdział 5.Roczny koszt prowadzenia i utrzymania 
placówek opiekuńczo-wychowawczych  powinien być 
wyższy lub równy Rocznemu kosztowi prowadzenia i 
utrzymania placówek opiekuńczo-wychowawczych typu 
rodzinnego  

K5.2_46_1>=K5.2_53_1&&K5.2_46_2>=K5.2_53_2&&K5.2_46_3>=K5.2
_53_3&&K5.2_46_4>=K5.2_53_4&&K5.2_46_5>=K5.2_53_5 

33 7 

Rozdział 7. Kwota przeznaczona w gminie/powiecie na 
przeciwdziałanie narkomanii (w. 3) powinna być większa 
lub równa kwocie przeznaczonej na ten cel, będącej w 
dyspozycji ops/pcpr (w. 4) 

K7.1_3_1>=K7.1_4_1&&K7.1_3_2>=K7.1_4_2&&K7.1_3_3>=K7.1_4_3&
&K7.1_3_4>=K7.1_4_4&&K7.1_3_5>=K7.1_4_5 

34 7 

Rozdział 7. Kwota przeznaczona w gminie/powiecie na 
przeciwdziałanie alkoholizmowi (w. 5) powinna być 
większa lub równa kwocie przeznaczonej na ten cel, 
będącej w dyspozycji ops/pcpr (w. 6) 

K7.1_5_1>=K7.1_6_1&&K7.1_5_2>=K7.1_6_2&&K7.1_5_3>=K7.1_6_3&
&K7.1_5_4>=K7.1_6_4&&K7.1_5_5>=K7.1_6_5 

35 7 

Rozdział 7 Kwota przeznaczona na placówki opiekuńczo-
wychowawcze w budżecie gminy/powiatu (w. 67) jest >= 
kwocie środków przeznaczonych na ten cel będących w 
dyspozycji ops/pcpr (w 68) 

K7.1_67_3>=K7.1_68_3&&K7.1_67_4>=K7.1_68_4&&K7.1_67_5>=K7.1
_68_5 
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36 7 
Rozdział 7 Kwota środków przeznaczona na DPS (w 7) 
jest >= kwocie przeznaczonej na ten cel będącej w 
dyspozycji ops/pcpr (w 8) 

K7.1_7_1>=K7.1_8_1&&K7.1_7_2>=K7.1_8_2&&K7.1_7_3>=K7.1_8_3&
&K7.1_7_4>=K7.1_8_4&&K7.1_7_5>=K7.1_8_5 

37 7 
Rozdział 7 Kwota środków przeznaczona na ośrodki 
wsparcia (w 9) jest >= kwocie przeznaczonej na ten cel 
będącej w dyspozycji ops/pcpr (w 10) 

K7.1_9_1>=K7.1_10_1&&K7.1_9_2>=K7.1_10_2&&K7.1_9_3>=K7.1_10
_3&&K7.1_9_4>=K7.1_10_4&&K7.1_9_5>=K7.1_10_5 

38 7 
Rozdział 7 Kwota środków przeznaczona na rodziny 
zastępcze (w 65) jest >= kwocie przeznaczonej na ten cel 
będącej w dyspozycji ops/pcpr (w 66) 

K7.1_65_3>=K7.1_66_3&&K7.1_65_4>=K7.1_66_4&&K7.1_65_5>=K7.1
_66_5 

39 7 

Rozdział 7 Kwota środków przeznaczona na 
przeciwdziałanie przemocy (w 11) jest >= kwocie 
przeznaczonej na ten cel będącej w dyspozycji ops/pcpr 
(w 12) 

K7.1_11_1>=K7.1_12_1&&K7.1_11_2>=K7.1_12_2&&K7.1_11_3>=K7.1
_12_3&&K7.1_11_4>=K7.1_12_4&&K7.1_11_5>=K7.1_12_5 



 

12 
                                                                         

40 7 
Rozdział 7 Kwota środków przeznaczona na wspieranie 
rodziny (w 57) jest >= kwocie przeznaczonej na ten cel 
będącej w dyspozycji ops/pcpr (w 58) 

K7.1_57_3>=K7.1_58_3&&K7.1_57_4>=K7.1_58_4&&K7.1_57_5>=K7.1
_58_5 

41 7 
Rozdział 7 Kwota środków przeznaczona na świadczenia 
rodzinne (w 55) jest >= kwocie przeznaczonej na ten cel 
będącej w dyspozycji ops/pcpr (w 56) 

K7.1_55_3>=K7.1_56_3&&K7.1_55_4>=K7.1_56_4&&K7.1_55_5>=K7.1
_56_5 

42 7 

Rozdział 7 Kwota środków przeznaczona na składki na 
ubezpieczenie zdrowotne (w 13) jest >= kwocie 
przeznaczonej na ten cel będącej w dyspozycji ops/pcpr 
(w 14) 

K7.1_13_1>=K7.1_14_1&&K7.1_13_2>=K7.1_14_2&&K7.1_13_3>=K7.1
_14_3&&K7.1_13_4>=K7.1_14_4&&K7.1_13_5>=K7.1_14_5 

43 7 
Rozdział 7 Kwota środków przeznaczona na zasiłki i 
pomoc w naturze (w 15) jest >= kwocie przeznaczonej na 
ten cel będącej w dyspozycji ops/pcpr (w 16) 

K7.1_15_3>=K7.1_16_3&&K7.1_15_4>=K7.1_16_4&&K7.1_15_5>=K7.1
_16_5 
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44 7 
Rozdział 7 Kwota środków przeznaczona na zasiłki stałe 
(w 19) jest >= kwocie przeznaczonej na ten cel będącej w 
dyspozycji ops/pcpr (w 20) 

K7.1_19_1>=K7.1_20_1&&K7.1_19_2>=K7.1_20_2&&K7.1_19_3>=K7.1
_20_3&&K7.1_19_4>=K7.1_20_4&&K7.1_19_5>=K7.1_20_5 

45 7 

Rozdział 7 Kwota środków przeznaczona na powiatowe 
centrum pomocy rodzinie (w 21) jest >= kwocie 
przeznaczonej na ten cel będącej w dyspozycji pcpr (w 
22) 

K7.1_21_1>=K7.1_22_1&&K7.1_21_2>=K7.1_22_2&&K7.1_21_3>=K7.1
_22_3&&K7.1_21_4>=K7.1_22_4&&K7.1_21_5>=K7.1_22_5 

46 7 
Rozdział 7 Kwota środków przeznaczona na ops (w 23) 
jest >= kwocie przeznaczonej na ten cel będącej w 
dyspozycji ops (w 24) 

K7.1_23_1>=K7.1_24_1&&K7.1_23_2>=K7.1_24_2&&K7.1_23_3>=K7.1
_24_3&&K7.1_23_4>=K7.1_24_4&&K7.1_23_5>=K7.1_24_5 

47 7 

Rozdział 7 Kwota środków przeznaczona na 
specjalistyczne poradnictwo (w 25) jest >= kwocie 
przeznaczonej na ten cel będącej w dyspozycji ops/pcpr 
(w 26) 

K7.1_25_1>=K7.1_26_1&&K7.1_25_2>=K7.1_26_2&&K7.1_25_3>=K7.1
_26_3&&K7.1_25_4>=K7.1_26_4&&K7.1_25_5>=K7.1_26_5 
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48 7 
Rozdział 7 Kwota środków przeznaczona na usługi specj. i 
opiekuń.(w 27) jest >= kwocie przeznaczonej na ten cel 
będącej w dyspozycji ops/pcpr (w 28) 

K7.1_27_1>=K7.1_28_1&&K7.1_27_2>=K7.1_28_2&&K7.1_27_3>=K7.1
_28_3&&K7.1_27_4>=K7.1_28_4&&K7.1_27_5>=K7.1_28_5 

49 7 
Rozdział 7 Kwota środków przeznaczona na pomoc 
cudzoziemcom (w 31) jest >= kwocie przeznaczonej na 
ten cel będącej w dyspozycji ops/pcpr (w 32) 

K7.1_31_1>=K7.1_32_1&&K7.1_31_2>=K7.1_32_2&&K7.1_31_3>=K7.1
_32_3&&K7.1_31_4>=K7.1_32_4&&K7.1_31_5>=K7.1_32_5 

50 7 
Rozdział 7 Kwota środków przeznaczona na wydatki na 
pomoc cudzoziemcom (w 31) jest >= kwocie dla 
cudzoziemców w celu integracji (w 33) 

K7.1_31_1>=K7.1_33_1&&K7.1_31_2>=K7.1_33_2&&K7.1_31_3>=K7.1
_33_3&&K7.1_31_4>=K7.1_33_4&&K7.1_31_5>=K7.1_33_5 

51 7 

Rozdział 7 Kwota środków przeznaczona dla 
cudzoziemców w dyspozycji ops/pcpr (w 32) jest >= 
kwocie dla cudzoziemców w celu integracji będącej w 
dyspozycji ops/pcpr (w 34) 

K7.1_32_1>=K7.1_34_1&&K7.1_32_2>=K7.1_34_2&&K7.1_32_3>=K7.1
_34_3&&K7.1_32_4>=K7.1_34_4&&K7.1_32_5>=K7.1_34_5 
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52 7 
Rozdział 7 Kwota środków przeznaczona na CIS (w 35) 
jest >= kwocie przeznaczonej na ten cel będącej w 
dyspozycji ops/pcpr (w 36) 

K7.1_35_1>=K7.1_36_1&&K7.1_35_2>=K7.1_36_2&&K7.1_35_3>=K7.1
_36_3&&K7.1_35_4>=K7.1_36_4&&K7.1_35_5>=K7.1_36_5 

53 7 
Rozdział 7 Kwota środków przeznaczona na usuwanie 
skutków klęsk (w 37) jest >= kwocie przeznaczonej na 
ten cel będącej w dyspozycji ops/pcpr (w 38) 

K7.1_37_1>=K7.1_38_1&&K7.1_37_2>=K7.1_38_2&&K7.1_37_3>=K7.1
_38_3&&K7.1_37_4>=K7.1_38_4&&K7.1_37_5>=K7.1_38_5 

54 7 

Rozdział 7 Kwota środków przeznaczona na pozostałą 
działalność rozdz. 85295 (w 39) jest >= kwocie 
przeznaczonej na ten cel będącej w dyspozycji ops/pcpr 
(w 40) 

K7.1_39_3>=K7.1_40_3&&K7.1_39_4>=K7.1_40_4&&K7.1_39_5>=K7.1
_40_5 

55 7 
Rozdział 7 Kwota środków przeznaczona na żłobki (w 59) 
jest >= kwocie przeznaczonej na ten cel będącej w 
dyspozycji ops/pcpr (w 60) 

K7.1_59_3>=K7.1_60_3&&K7.1_59_4>=K7.1_60_4&&K7.1_59_5>=K7.1
_60_5 
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56 7 
Rozdział 7 Kwota środków przeznaczona na kluby 
dziecięce (w 61) jest >= kwocie przeznaczonej na ten cel 
będącej w dyspozycji ops/pcpr (w 62) 

K7.1_61_3>=K7.1_62_3&&K7.1_61_4>=K7.1_62_4&&K7.1_61_5>=K7.1
_62_5 

57 7 
Rozdział 7 Kwota środków przeznaczona na dziennych 
opiekunów (w 63) jest >= kwocie przeznaczonej na ten 
cel będącej w dyspozycji ops/pcpr (w 64) 

K7.1_63_3>=K7.1_64_3&&K7.1_63_4>=K7.1_64_4&&K7.1_63_5>=K7.1
_64_5 

58 7 
Rozdział 7 Kwota środków przeznaczona na rehabilitację 
(w 41) jest >= kwocie przeznaczonej na ten cel będącej w 
dyspozycji ops/pcpr (w 42) 

K7.1_41_1>=K7.1_42_1&&K7.1_41_2>=K7.1_42_2&&K7.1_41_3>=K7.1
_42_3&&K7.1_41_4>=K7.1_42_4&&K7.1_41_5>=K7.1_42_5 

59 7 
Rozdział 7 Kwota środków przeznaczona na zesp. 
orzekania o niepełn. (w 43) jest >= kwocie przeznaczonej 
na ten cel będącej w dyspozycji ops/pcpr (w 44) 

K7.1_43_1>=K7.1_44_1&&K7.1_43_2>=K7.1_44_2&&K7.1_43_3>=K7.1
_44_3&&K7.1_43_4>=K7.1_44_4&&K7.1_43_5>=K7.1_44_5 
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60 7 
Rozdział 7 Kwota środków przeznaczona na PFRON (w 
45) jest >= kwocie przeznaczonej na ten cel będącej w 
dyspozycji ops/pcpr (w 46) 

K7.1_45_1>=K7.1_46_1&&K7.1_45_2>=K7.1_46_2&&K7.1_45_3>=K7.1
_46_3&&K7.1_45_4>=K7.1_46_4&&K7.1_45_5>=K7.1_46_5 

61 7 

Rozdział 7 Kwota środków przeznaczona na pozostałą 
działalność rozdz. 85395 (w 47) jest >= kwocie 
przeznaczonej na ten cel będącej w dyspozycji ops/pcpr 
(w 48) 

K7.1_47_1>=K7.1_48_1&&K7.1_47_2>=K7.1_48_2&&K7.1_47_3>=K7.1
_48_3&&K7.1_47_4>=K7.1_48_4&&K7.1_47_5>=K7.1_48_5 

62 7 

Rozdział 7 Kwota środków przeznaczona na pomoc 
materialną socjalną dla uczniów (w 49) jest >= kwocie 
przeznaczonej na ten cel będącej w dyspozycji ops/pcpr 
(w 50) 

K7.1_49_3>=K7.1_50_3&&K7.1_49_4>=K7.1_50_4&&K7.1_49_5>=K7.1
_50_5 

63 7 
Rozdział 7 Kwota środków przeznaczona na dodatki 
mieszkaniowe (w 17) jest >= kwocie przeznaczonej na 
ten cel będącej w dyspozycji ops/pcpr (w 18) 

K7.1_17_1>=K7.1_18_1&&K7.1_17_2>=K7.1_18_2&&K7.1_17_3>=K7.1
_18_3&&K7.1_17_4>=K7.1_18_4&&K7.1_17_5>=K7.1_18_5 
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64 7 
Rozdział 7. Kwota środków przeznaczona na pomoc w 
zakresie dożywiania (w.29) jest >= kwocie przeznaczonej 
na ten cel będącej w dyspozycji ops/pcpr (w.30) 

K7.1_29_3>=K7.1_30_3&&K7.1_29_4>=K7.1_30_4&&K7.1_29_5>=K7.1
_30_5 

65 7 

Rozdział 7 Kwota środków przeznaczona na pomoc 
materialną motywacyjną dla uczniów (w 51) jest >= 
kwocie przeznaczonej na ten cel będącej w dyspozycji 
ops/pcpr (w 52) 

K7.1_51_3>=K7.1_52_3&&K7.1_51_4>=K7.1_52_4&&K7.1_51_5>=K7.1
_52_5 

66 7 
Rozdział 7 Kwota środków przeznaczona na świadczenie 
wychowawcze (w 53) jest >= kwocie przeznaczonej na 
ten cel będącej w dyspozycji ops/pcpr (w 54) 

K7.1_53_3>=K7.1_54_3&&K7.1_53_4>=K7.1_54_4&&K7.1_53_5>=K7.1
_54_5 

 


