
FB-BP.3111.721.2018.KR
Urząd Miasta 
Duszniki Zdrój

Uprzejmie zawiadamiani, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego n r 329/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

W O JE W O D A  D OLN O ŚLĄ SK I Wrocław, dnia 28 listopada 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Miasta Duszniki Zdrój 2 000
Razem 2 DUO

Zm iany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.173.2018.AN z dnia 21 listopada 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie własnych 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 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2018, w  układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanic 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 stronic dochodów.



FB-BP.3111.721.2018.KR
U rząd  M iasta 
Dzierżoniów

W O JEW O D A  D O LN O ŚLĄ SK I W rocław, dnia 28 listopada 2018 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 329/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział P a ra g ra f
Jednostka  sam orządu 

terytorialnego
K w ota zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Miasta Dzierżoniów 25 000
Razem 25 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

7.P-ZS.3111. 173.2018.AN z dnia 21 listopada 2 0 18 r.

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie własnych 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. - W spieranie 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.
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FB-BP.3111-721.20I8.KR

W O JEW O D A  D OLNO ŚLĄ SK I Wrocław, dnia 28 listopada 2018 r.

Urząd Miasta 
Jawor

Uprzejmie zawiadamiam, żc Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 329/2018 

z  dnia 26 listopada 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 20 000
Razem 20 000

Zmiany dokonano /.godnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.173.2018.AN z dnia 21 listopada 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie własnych zadań 

realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania 

pn. „Pomoc Państwa w  zakresie dożywiania” w  roku 2018.

Jednocześnie informuję, żc powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

W ojewody 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. - W spieranie 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 zm ian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

7. tit).



FB-BP.3111.721.2018.KR
Urząd Miasta 
Jedlina Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, żc Decyzją Wojewody Dolnośląskiego n r 329/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. w siały  wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

W O JE W O D A  DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 listopada 2 0 18 r.

(w złotych)

Dział Rozdział

85230

Paragraf
Jcdnos tka samo r/ądu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 2030 Urząd M iasta Jedlina Zdrój 29 518
Razem 29 518

Zmiany dokonano zgodnie /  wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.173.2018.AN z dnia 21 listopada 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie własnych 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 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2018, w  układzie zadaniowym, w  następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanic 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 stronic dochodów.
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FB-BP.3111.721.2018.KR
Urząd Miasta 
Kamienna Córa

Uprzejmie zawiadamiam, żc Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 329/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. /.ostały wprowadzone w  budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

W O JE W O D A  D O LN O ŚLĄ SK I Wrocław, dnia 28 listopada 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Miasta Kamienna Góra 21 200
Razem 21 200

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.173.2018.AN z  dnia 21 listopada 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie własnych 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 hudżccic 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018, w  układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabczpicczcnic społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanic 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 stronic dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 listopada 2018 r.

FP-BP.3111.721.2018.KR
Urząd Miasta 

** Karpacz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją W ojewody Dolnośląskiego nr 329/2018 

z  dnia 26 listopada 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 Karpacz. 6 800
Razem 6 800

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.173.2018.AN z dnia 21 listopada 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie własnych 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 naśtcpującej 

szczegółowości:

l-unkcja 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.3111.721.2018.KR
Urząd Miasta 
Kudowa Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, żc Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 329/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

W O JEW O D A  D O LN O ŚLĄ SK I Wrocław, dnia 28 listopada 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Miasta Kudowa Zdrój 10 000
Razem 10 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem W ydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.173.2018.AN z dnia 21 listopada 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie własnych zadań 

realizowanych w  ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania 

pn. „Pomoc Państwa w  zakresie dożywiania" w  roku 2018.

Jednocześnie informuję, żc 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. - W spieranie 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 strome dochodów. r \
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W £ w

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 

FB-BP.3111.721.2018.KR

Wrocław, dnia 28 listopada 2018 r.

Urząd Miasta 
Lubań

Uprzejmie zawiadamiam, żc Decyzją Wojewody Dolnośląskiego n r 329/2018

z  dnia 26 listopada 2018 r. /.ostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
ten toria l n ego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Miasta Lubań 20 000
Razem 20 000

Zmiany dokonano /godnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.173.2018.AN z. dnia 21 listopada 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie własnych 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,

Podzadanic 13.1.2. - W spieranie 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 stronic dochodów.

/



FB-BP.3111.721.2018.KR
Urząd Miasta 
Oleśnica

U przejm ie zawiadamiam, żc Decyzji] Wojewody Dolnośląskiego nr 329/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

W O JEW O D A  DOLN O ŚLĄ SK I Wrocław, dnia 28 listopada 2018 r.

(w  zł o łych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 TJrzad M iasta Oleśnica 50 900
Razem 50 900

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.173.2018.AN z dnia 21 listopada 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie własnych zadań 

realizowanych w  ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania 

pn. „Pomoc Państwa w  zakresie dożywiania” w  roku 201S.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w  budżecie 

W ojewody 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 zm ian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.



1'B-BP.3111.721.2018.KR
IJrząd Miasta 
Oława

Uprzejmie zawiadamiam, żc Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 329/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

W O JEW O D A  D OLNO ŚLĄ SK I Wrocław, dnia 28 listopada 2 0 18 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu

terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Miasta Oława 25 000
Razem 25 OUt)

Zmiany dokonano zgodnie /  wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.173.2018. AN z dnia 21 listopada 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie własnych 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,

Podzadanic 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 stronic dochodów.
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105-13P.3111.721.2018.KR
Urząd Miasta 
Pieszyce

Uprzejmie zawiadamiam, żc Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 329/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

W O J RW O DA D O LN O ŚLĄ SK I Wrocław, dnia 28 listopada 2 0 18 r.

(w zł(jtych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Miasta Pieszyce 7 300
Razem 7 301)

Zmiany dokonano zgodnie z  wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.173.2018. AN z dnia 21 listopada 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie własnych zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania 

pn. „Pomoc Państwa w  zakresie dożywiania” w  roku 2018.

Jednocześnie informuję, żc 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,

Podzadanic 13.1.2. - W spieranie 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 stronic dochodów. N



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 listopada 2018 r.

FB-BP.31il.721.2018.KR
Ur/ł)d Miasta 
Polanica Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, żc Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 329/2018 

z  dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zw iększenia

852 85230 2030 Urząd Miasta Polanica Zdrój 9 000
Razem 9 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.173.2018.AN z  dnia 21 listopada 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie własnych 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,

Podjadanie 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 28 listopada 2018 r.

FB-BP.3111.721.2018.KR
Urząd Miasta 
Szczawno Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 329/2018 

z dnia 26 listopada 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 Szczawno Zdrój 6 700
Razem 6 700

Zmiany dokonano zgodnie /. wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.173.2018.AN z dnia 21 listopada 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie własnych zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania 

pn. „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w roku 2018.

Jednocześnie informuję, żc powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w  budżecie 

W ojewody 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 stronic dochodów.



FB-BP.3111.721.2018.KR
Urząd Miasta 
Szklarska Poręba

Uprzejmie zawiadamiani, żc Decyzją W ojewody Dolnośląskiego nr 329/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

W O JE W O D A  DOLNOŚT,ĄSKI Wrocław, dnia 28 listopada 2 0 18 r.

(w -łofych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu  
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Miasta Szklarska Poręba 12 900
Razem 12 900

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.173.2018.AN z dnia 21 listopada 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie własnych zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania 

pn. „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w  roku 2018.

Jednocześnie informuję, żc 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,

Pod/adanie 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 28 listopada 2018 r.

FR-BP.3111.721.2018.KR
Urząd Miasta 
Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 329/2018 

/. dnia 26 listopada 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 64 200
Razem 64 200

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.311 L173.2018.AN z  dnia 21 listopada 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie własnych 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 

W ojewody 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.



l'B-BP.3111.721.2018.KR
Urząd Miasta
r

Świebodzice

Uprzejmie zawiadamiam, żc Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 329/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

W O JE W O D A  D O LN O ŚLĄ SK I Wrocław, dnia 28 listopada 2018 r.

(w złotych)

Dział

852

Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

85230 2030 Urząd Miasta Świebodzice 47 900
Razem 47 900

Zmiany dokonano zgodnie z  wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.173.2018.AN z dnia 21 listopada 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie własnych 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 stronic dochodów.



FB-BP.3111.721 .2018.K R
Urząd Miasta 
Świeradów Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, żc Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 329/2018 

z dnia 26 listopada 2 0 18 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

W O JEW O D A  DOLNO ŚLĄSK I Wrocław, dnia 28 listopada 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd M iasta Świeradów Zdrój 4 400
Razem 4 4U0

Zm iany dokonano /godnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.173.2018.AN z dnia 21 listopada 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie własnych zadań 

realizowanych w  ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania 

pn. „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w  rokn 2018.

Jednocześnie informuję, żc powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegół o wośe i:

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.3111.721.2018.KR
TJrząd Miasta 
Wałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 329/2018 

•/. dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

W O JEW O D A  D OLN O ŚLĄ SK I Wrocław, dnia 28 listopada 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Miasta Wałbrzych 190 800
Razem 190 800

Zmiany dokonano zgodnie z  wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

7.P-/.S.3111.173.2018.AN z dnia 21 listopada 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie własnych 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 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2018, w  układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Pod/adanie 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.3 111.721.2018.KR
Urząd Miasta 
Zgorzelec

Uprzejmie zawiadamiam, żc Decyzją W ojewody Dolnośląskiego nr 329/2018 

z dnia 26 listopada 2 0 18 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

W O JE W O D A  D O LN O ŚLĄ SK I Wrocław, dnia 28 listopada 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Miasta Zgorzelec 3 060
Razem 3 060

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.173.2018.AN z dnia 21 listopada 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie własnych zadań 

realizowanych w ram ach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania 

pn. „Pomoc Państwa w  zakresie dożywiania” w roku 2 0 18.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018, w  układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabczpicczcnic 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.31 I 1.7 2 1.2018.KR
Urząd Miasta 
Złotoryja

IJpr/.ejrnie zawiadamiam, żc Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 329/2018 

z dnia 26 listopada 2 0 18 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

W O JEW O D A  D O LN O ŚLĄ SK I Wrocław, dnia 28 listopada 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jcd nostka sa m <>r/.ądu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Miasta Złotoryja 15 000
Razem 15 000

Zmiany dokonano /.godnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.173.2018.AN z  dnia 21 listopada 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie własnych zadań realizowanych 

w  ramach wieloletniego programu wspierania gmin w  zakresie dożywiania 

pn. „Pomoc Państwa w  zakresie dożywiania” w roku 2018.

Jednocześnie informuję, żc 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. - W spieranie 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.


