
FB-BP.3111.291.2018.KR
Urząd Miasta 
Chojnów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 118/2018 

z dnia 21 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 czerwca 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Miasta Chojnów 2 200
Razem 2 200

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.82.2018.AN z dnia 20 czerwca 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania pn. „Pomoc 

Państwa w zakresie dożywiania” w roku 2018.

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 13.1.2.6. - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla 

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.
2 up. WOJEWODY 00LN0 ŚL/?KIEGQ
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FB-BP.3111.291.2018.KR
Urząd Miasta 
Polanica Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 118/2018 

z dnia 21 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 czerwca 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Miasta Polanica Zdrój 15 000
Razem 15 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.82.2018.AN z dnia 20 czerwca 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania pn. „Pomoc 

Państwa w zakresie dożywiania” w roku 2018.

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 13.1.2.6. - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla 

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY o m ^ 0 ŚLA?K IEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i BuCż*lu



FB-BP.3111.291.2018.KR

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 czerwca 2018 r.

Urząd Miasta 
Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 118/2018 

z dnia 21 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Miasta Świdnica 80 000
Razem 80 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

ZP-ZS.3111.82.2018.AN z dnia 20 czerwca 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania pn. „Pomoc 

Państwa w zakresie dożywiania” w roku 2018.

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 13.1.2.6. - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla 

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

i Butiżttu



FB-BP.3111.291.2018.KR
Urząd Miasta 
Świebodzice

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 czerwca 2018 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 118/2018 

z dnia 21 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Miasta Świebodzice 36 000
Razem 36 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

ZP-ZS.3111.82.2018.AN z dnia 20 czerwca 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania pn. „Pomoc 

Państwa w zakresie dożywiania” w roku 2018.

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 13.1.2.6. - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla 

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWOpY OOL^fJŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.291.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Bierutów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 118/2018 

z dnia 21 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 czerwca 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy Bierutów 38 000
Razem 38 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.82.2018.AN z dnia 20 czerwca 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania pn. „Pomoc 

Państwa w zakresie dożywiania” w roku 2018.

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 13.1.2.6. - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla 

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

'dyta Sapała
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Eudż»t»j



FB-BP.3111.291.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 118/2018 

z dnia 21 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 czerwca 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

30 000

Razem 30 000
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

ZP-ZS.3111.82.2018.AN z d n ia 20 czerwca2018 r.

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania pn. „Pomoc 

Państwa w zakresie dożywiania” w roku 2018.

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 13.1.2.6. - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla 

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

DYREKTOR W YDZIAŁU
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.291.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Bolków

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 czerwca 2018 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 118/2018 

z dnia 21 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy Bolków 30 200
Razem 30 200

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

ZP-ZS.3111.82.2018.AN z dnia20 czerwca2018 r.

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania pn. „Pomoc 

Państwa w zakresie dożywiania” w roku 2018.

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 13.1.2.6. - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla 

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEwp&Y OOLJpŚU\PKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.291.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 118/2018 

z dnia 21 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 czerwca 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy Brzeg 
Dolny 15 000

Razem 15 000
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.82.2018.AN z dnia 20 czerwca 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania pn. „Pomoc 

Państwa w zakresie dożywiania” w roku 2018.

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 13.1.2.6. - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla 

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. V ^ 6W0D Y ^ U J 0$ ^ S K IE G 0

Edyta Sapaiu
DYREKTOR W YO?!AŁu

Finansów i £ u 6ż*l>



FB-BP.3111.291.2018.KR

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 21 czerwca 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 118/2018 

z dnia 21 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów 9 600

Razem 9 600
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.82.2018.AN z dnia 20 czerwca 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania pn. „Pomoc 

Państwa w zakresie dożywiania” w roku 2018.

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 13.1.2.6. - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla 

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

^ d y .ia S a ^ a  
d y r e k t o r  WYOZ'AŁU 

Finansów i fiudieuj



FB-BP.3111.291.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 118/2018 

z dnia 21 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 czerwca 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy Góra 27 300
Razem 27 300

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.82.2018.AN z dnia 20 czerwca 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania pn. „Pomoc 

Państwa w zakresie dożywiania” w roku 2018.

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 13.1.2.6. - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla 

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.291.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 118/2018 

z dnia 21 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 czerwca 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy Gryfów 
Śląski 20 200

Razem 20 200
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.82.2018.AN z dnia 20 czerwca 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania pn. „Pomoc 

Państwa w zakresie dożywiania” w roku 2018.

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 13.1.2.6. - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla 

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

z up.

Edyta Sopotu
DYREKTOR L(

Finansów i



FB-BP.3111.291.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 czerwca 2018 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 118/2018 

z dnia 21 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy Kąty 
Wrocławskie 500

Razem 500
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

ZP-ZS.3111.82.2018.AN z dnia 20 czerwca 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania pn. „Pomoc 

Państwa w zakresie dożywiania” w roku 2018.

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 13.1.2.6. - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla 

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY 0 0 LN0 ŚLĄSK IEG0

DYREKTOR W YDZIAŁU
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.291.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Mieroszów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 118/2018 

z dnia 21 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 czerwca 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Mieroszów

44 000

Razem 44 000
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.82.2018.AN z dnia 20 czerwca 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania pn. „Pomoc 

Państwa w zakresie dożywiania” w roku 2018.

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 13.1.2.6. - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla 

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY OOLNpŚLĄSKIEGO

*&dyla Sapała
d y r e k t o r  WYDZIAŁU

Finansów i Eu<ŁŁ*Lu



FB-BP.3111.291.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Nowogrodziec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 118/2018 

z dnia 21 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 czerwca 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Nowogrodziec 17 500

Razem 17 500
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.82.2018.AN z dnia 20 czerwca 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania pn. „Pomoc 

Państwa w zakresie dożywiania” w roku 2018.

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 13.1.2.6. - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla 

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. W O JE^0 f)Y C K ^ Ó ŚLĄ SK IE G O  

✓
Edyta Sapała

d y r e k t o r  w y d z ia ł u
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.291.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Prusice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 118/2018 

z dnia 21 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 czerwca 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy Prusice 19 000
Razem 19 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

ZP-ZS.3111.82.2018.AN z dnia 20 czerwca 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania pn. „Pomoc 

Państwa w zakresie dożywiania” w roku 2018.

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 13.1.2.6. - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla 

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up.

Finansów i Budżetu

WOJEVJiQDY OOLJiOSL^SKtEGO

^ Edyta Sapała
DYREKTOR WVD7IA111



FB-BP.3111.291.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Radków

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 118/2018 

z dnia 21 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 czerwca 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy Radków 31 200
Razem 31 200

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

ZP-ZS.3111.82.2018.AN z dnia 20 czerwca 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania pn. „Pomoc 

Państwa w zakresie dożywiania” w roku 2018.

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 13.1.2.6. - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla 

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Y0£t*0Śl4SKIEG0

Edyta Sapała
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.291.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Strzegom

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 czerwca 2018 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 118/2018 

z dnia 21 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy Strzegom 23 500
Razem 23 500

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

ZP-ZS.3111.82.2018.AN z dnia 20 czerwca 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania pn. „Pomoc 

Państwa w zakresie dożywiania” w roku 2018.

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 13.1.2.6. - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla 

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY 0 0 LN0 ŚLASK IEG0

W YDZIAŁU
Finansów i Bud jf tu



FB-BP.3111.291.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 118/2018 

z dnia 21 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 czerwca 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy Strzelin 14 600
Razem 14 600

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.82.2018.AN z dnia 20 czerwca 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania pn. „Pomoc 

Państwa w zakresie dożywiania” w roku 2018.

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 13.1.2.6. - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla 

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

z up. w o je ^ to o l^ ś c ą s k ie g o

Edyta Sapała
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.291.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 118/2018 

z dnia 21 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 czerwca 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy Środa 
Śląska 20 000

Razem 20 000
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.82.2018.AN z dnia 20 czerwca 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania pn. „Pomoc 

Państwa w zakresie dożywiania” w roku 2018.

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 13.1.2.6. - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla 

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. W O J ^ f lD Y  M ^ G Ś L A S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR VW DZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.291.2018.KR
Urząd Gminy 
Bolesławiec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 118/2018 

z dnia 21 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 czerwca 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Gminy Bolesławiec 6 400
Razem 6 400

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.82.2018.AN z dnia 20 czerwca 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania pn. „Pomoc 

Państwa w zakresie dożywiania” w roku 2018.

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 13.1.2.6. - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla 

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWi D® ^M SK IEG 0

Edyta Sapatu
DYREKTOR w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.291.2018.KR
Urząd Gminy 
Długołęka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 118/2018 

z dnia 21 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 czerwca 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Gminy Długołęka 13 300
Razem 13 300

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

ZP-ZS.3111.82.2018.AN z dnia 20 czerwca 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania pn. „Pomoc 

Państwa w zakresie dożywiania” w roku 2018.

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 13.1.2.6. - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla 

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

°OLN0Śl^SKIEG0

Sapała 
WYDZIAŁU
i Sutiżetu

i  up. WOJEWODY

Edyta, 
d y r e k t o r

Finansów



FB-BP.3111.291.2018.KR
Urząd Gminy 
Dziadowa Kłoda

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 118/2018 

z dnia 21 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 czerwca 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Gminy Dziadowa Kłoda 2 000
Razem 2 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.82.2018.AN z dnia 20 czerwca 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania pn. „Pomoc 

Państwa w zakresie dożywiania” w roku 2018.

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 13.1.2.6. - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla 

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up' D o m $ u \SKiEGQ

d y r e k t o r  w y d z ia ł u
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.291.2018.KR
Urząd Gminy 
Jordanów Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 118/2018 

z dnia 21 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 czerwca 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Gminy Jordanów Śląski 300
Razem 300

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.82.2018 .A N  z dnia 20 czerwca 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania pn. „Pomoc 

Państwa w zakresie dożywiania” w roku 2018.

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 13.1.2.6. - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla 

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. W O J ^ flÓ Y  D O L ^ t^ K IE G O

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.291.2018.KR
Urząd Gminy 
Łagiewniki

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 118/2018 

z dnia 21 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 czerwca 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Gminy Łagiewniki 7 000
Razem 7 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.82.2018.AN z dnia 20 czerwca 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania pn. „Pomoc 

Państwa w zakresie dożywiania” w roku 2018.

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 13.1.2.6. - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla 

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

z UP WOJEWiODY OOLiOŚUlSWEGG

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.291.2018.KR
Urząd Gminy 
Męcinka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 118/2018 

z dnia 21 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 czerwca 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Gminy Męcinka 6 000
Razem 6 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

ZP-ZS.3111.82.2018.AN z dnia 20 czerwca 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania pn. „Pomoc 

Państwa w zakresie dożywiania” w roku 2018.

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 13.1.2.6. - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla 

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

^dytu Sapała
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.291.2018.KR
Urząd Gminy 
Miękinia

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 118/2018 

z dnia 21 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 czerwca 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Gminy Miękinia 10 000
Razem 10 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.82.2018.AN z dnia 20 czerwca 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania pn. „Pomoc 

Państwa w zakresie dożywiania” w roku 2018.

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 13.1.2.6. - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla 

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY OOLNOŚl^SKIEGO  

E d y la ^ î iła
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu


