
FB-BP.3111.423.2018.KR
Urząd Miasta 
Chojnów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 185/2018 

z dnia 30 sierpnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 sierpnia 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Miasta Chojnów 24 766
Razem 24 766

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.112.2018.AN z dn ia28 sierpnia2018 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.



FB-BP.3111.423.2018.KR
Urząd Miasta 
Jawor

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 3 0 sierpnia 2018 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 185/2018 

z dnia 30 sierpnia 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 Jawor 40 000
Razem 40 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.112.2018.AN z dnia 28 sierpnia 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 /m iana 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.



FB-BP.3111.423.2018.KR
Urząd Miasta 
Karpacz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 185/2018 

z dnia 30 sierpnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 3 0 sierpnia 2018 r .

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Miasta Karpacz 6 000
Razem 6 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.112.2018.AN z dnia 28 sierpnia 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.



FB-BP.3111.423.2018.KR
Urząd Miasta 
Lubań

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 185/2018 

z dnia 30 sierpnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 sierpnia 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Miasta Lubań 6 100
Razem 6 100

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.112.2018.AN z dnia 28 sierpnia 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.



FB-BP.3111.423.2018.KR
Urząd Miasta 
Pilawa Górna

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 185/2018 

z dnia 30 sierpnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 sierpnia 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Miasta Piława Górna 10 500
Razem 10 500

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.112.2018.AN z dnia 28 sierpnia 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.



FB-BP.3111.423.2018.KR
Urząd Miasta 
Polanica Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 185/2018 

z dnia 30 sierpnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 3 0 sierpnia 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Miasta Polanica Zdrój 19 100
Razem 19 100

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.112.2018.AN z dnia 28 sierpnia 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.



FB-BP.3111.423.2018.KR
Urząd Miasta 
Świeradów Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 185/2018 

z dnia 30 sierpnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 sierpnia 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Miasta Świeradów Zdrój 5 000
Razem 5 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.112.2018.AN z dnia 28 sierpnia 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.



FB-BP.3111.423.2018.KR
Urząd Miasta 
Wrocław

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 sierpnia 2018 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 185/2018 

z dnia 30 sierpnia 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 Wrocław 74 000
Razem 74 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.112.2018.AN z dnia 28 sierpnia 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 3 0 sierpnia 2018 r.

FB-BP.3111.423.2018.KR
Urząd Miasta 
Złotoryja

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 185/2018 

z dnia 30 sierpnia 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 Złotoryja 5 000
Razem 5 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.112.2018.AN z dnia 28 sierpnia 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.



FB-BP.3111.423.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 sierpnia 2018 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 185/2018 

z dnia 30 sierpnia 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 Bystrzyca 
Kłodzka 50 000

Razem 50 000
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.112.2018.AN z dnia 28 sierpnia 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.



FB-BP.3111.423.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Głuszyca

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 185/2018 

z dnia 30 sierpnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 sierpnia 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy Głuszyca 50 000
Razem 50 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.112.2018.AN z dnia 28 sierpnia 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.

dßidfJ



FB-BP.3111.423.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 3 0 sierpnia 2018 r .

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 185/2018 

z dnia 30 sierpnia 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

600

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

ZP-ZS.3111.112.2018.AN z dnia 28 sierpnia 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.



FB-BP.3111.423.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 185/2018 

z dnia 30 sierpnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 sierpnia 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz 7 800

Razem 7 800
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.112.2018.AN z dnia 28 sierpnia 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.



FB-BP.3111.423.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 185/2018 

z dnia 30 sierpnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 sierpnia 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy Lwówek 
Śląski 10 000

Razem 10 000
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.112.2018.AN z dnia 28 sierpnia 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.



'i f

FB-BP.3111.423.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Międzylesie

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 sierpnia 2018 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 185/2018 

z dnia 30 sierpnia 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 
Międzylesie 5 000

Razem 5 000
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.112.2018.AN z dnia 28 sierpnia 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.



FB-BP.3111.423.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Siechnice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 185/2018 

z dnia 30 sierpnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 sierpnia 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy Siechnice 1 900
Razem 1 900

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.112.2018.AN z dnia 28 sierpnia 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.



FB-BP.3111.423.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Sobótka

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 sierpnia 2018 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 185/2018 

z dnia 30 sierpnia 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 Sobótka 9 500
Razem 9 500

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.112.2018.AN z dnia 28 sierpnia 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.



FB-BP.3111.423.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 sierpnia 2018 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 185/2018 

z dnia 30 sierpnia 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 Szczytna 59 900
Razem 59 900

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.112.2018.AN z dnia 28 sierpnia 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.



FB-BP.3111.423.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 185/2018 

z dnia 30 sierpnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 sierpnia 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra 200

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

ZP-ZS.3111.112.2018.AN z dnia 28 sierpnia 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.

i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 sierpnia 2018 r.

FB-BP.3111.423.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Wiązów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 185/2018 

z dnia 30 sierpnia 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 Wiązów 4 784
Razem 4 784

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.112.2018.AN z dnia 28 sierpnia 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.



FB-BP.3111.423.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Złoty Stok

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 sierpnia 2018 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 185/2018 

z dnia 30 sierpnia 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 Złoty 
Stok 5 000

Razem 5 000
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.112.2018.AN z dnia 28 sierpnia 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.



FB-BP.3111.423.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Żarów

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 sierpnia 2018 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 185/2018 

z dnia 30 sierpnia 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 Żarów 19 300
Razem 19 300

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.112.2018.AN z dnia 28 sierpnia 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.



FB-BP.3111.423.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 185/2018 

z dnia 30 sierpnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 3 0 sierpnia 2018 r .

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy Żmigród 2 500
Razem 2 500

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.112.2018.AN z dnia 28 sierpnia 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.



FB-BP.3111.423.2018.KR
Urząd Gminy 
Bolesławiec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 185/2018 

z dnia 30 sierpnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 3 0 sierpnia 2018 r .

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Gminy Bolesławiec 10 000
Razem 10 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.112.2018.AN z dnia 28 sierpnia 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.



FB-BP.3111.423.2018.KR
Urząd Gminy 
Dobromierz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 185/2018 

z dnia 30 sierpnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 sierpnia 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Gminy Dobromierz 2 000
Razem 2 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.112.2018.AN z dnia 28 sierpnia2018 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.



FB-BP.3111.423.2018.KR
Urząd Gminy 
Domaniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 185/2018 

z dnia 30 sierpnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 sieipnia 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Gminy Domaniów 1 000
Razem 1 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.112.2018.AN z dnia 28 sierpnia 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.



FB-BP.3111.423.2018.KR
Urząd Gminy 
Dziadowa Kłoda

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 sierpnia 2018 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 185/2018 

z dnia 30 sierpnia 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 Gminy Dziadowa Kłoda 2 000
Razem 2 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.112.2018.AN z dnia 28 sierpnia 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.



FB-BP.3111.423.2018.KR
Urząd Gminy 
Gaworzyce

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 sierpnia 2018 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 185/2018 

z dnia 30 sierpnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
fw złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Gminy Gaworzyce 24 000
Razem 24 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.112.2018.AN z dnia 28 sierpnia 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 sierpnia 2018 r.

FB-BP.3111.423.2018.KR
Urząd Gminy 
Gromadka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 185/2018 

z dnia 30 sierpnia 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 Gminy Gromadka 6 500
Razem 6 500

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.112.2018.AN z dnia 28 sierpnia 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.



FB-BP.3111.423.2018.KR
Urząd Gminy 
Janowice Wielkie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 185/2018 

z dnia 30 sierpnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 sierpnia 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Gminy Janowice Wielkie 700
Razem 700

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.112.2018.AN z dnia 28 sierpnia 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.



FB-BP.3111.423.2018.KR
Urząd Gminy 
Jemielno

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 sierpnia 2018 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 185/2018 

z dnia 30 sierpnia 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 Gminy Jemielno 13 140
Razem 13 140

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.112.2018.AN z dnia 28 sierpnia 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.



FB-BP .3111.423.2018 .KR
Urząd Gminy 
Jordanów Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 185/2018 

z dnia 30 sierpnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 sierpnia 2018 r.

fw złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Gminy Jordanów Śląski 600
Razem 600

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.112.2018.AN z dnia 28 sierpnia 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.



FB-BP.3111.423.2018.KR
Urząd Gminy 
Kostomłoty

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 185/2018 

z dnia 30 sierpnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 sierpnia 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Gminy Kostomłoty 2 000
Razem 2 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.112.2018.AN z dnia 28 sierpnia 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.



FB-BP.3111.423.2018.KR
Urząd Gminy 
Krośnice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 185/2018 

z dnia 30 sierpnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 sierpnia 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Gminy Krośnice 13 472
Razem 13 472

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.112.2018.AN z dnia28 sierpnia2018 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.



FB-BP.3111.423.2018.KR
Urząd Gminy 
Marciszów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 185/2018 

z dnia 30 sierpnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 sierpnia 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Gminy Marciszów 14 400
Razem 14 400

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.112.2018.AN z dnia 28 sierpnia 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.



FB-BP.3111.423.2018.KR
Urząd Gminy 
Męcinka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 185/2018 

z dnia 30 sierpnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 sierpnia 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Gminy Męcinka 2 000
Razem 2 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.112.2018.AN z dnia 28 sierpnia 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.



FB-BP.3111.423.2018.KR
Urząd Gminy 
Mściwojów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 185/2018 

z dnia 30 sierpnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 sierpnia 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Gminy Mściwojów 15 000
Razem 15 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.112.2018.AN z dnia 28 sierpnia 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.



FB-BP.3111.423.2018.KR
Urząd Gminy 
Pielgrzymka

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 sierpnia 2018 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 185/2018 

z dnia 30 sierpnia 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 Gminy Pielgrzymka 3 000
Razem 3 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.112.2018.AN z dnia 28 sierpnia 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.



FB-BP.3111.423.2018.KR
Urząd Gminy 
Świdnica

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 sierpnia 2018 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 185/2018 

z dnia 30 sierpnia 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 Gminy Świdnica 13 000
Razem 13 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.112.2018.AN z dnia 28 sierpnia 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.



FB-BP.3111.423.2018.KR
Urząd Gminy 
Wisznia Mała

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 185/2018 

z dnia 30 sierpnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 sierpnia 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Gminy Wisznia Mała 2 500
Razem 2 500

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.112.2018.AN z dnia 28 sierpnia 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.


