
i ;ß -B P .3111.721.2018.K R

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

U rząd M iasta i C m iny 
Bierutów

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 złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy Bierutów 18315
Razem 18315

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 dożywiania5' 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.



FB-BF.3111.721.2018.KR

W O JE W O D A  D OLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 28 listopada 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

Uprzejmie zawiadamiam, żc Decyzją Wojewody Dolnośląskiego n r 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 i Gminy Bystrzyca 

Kłodzka
35 500

Razem 35 500
Zmiany dokonano zgodnie z  wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.173.2018.AN z  dnia 2 1 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,

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.



FB-BP.3111.721.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Głuszyca

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 329/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. /ostały 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 zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy Głuszyca 11 622
Razem U  622

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem W yd/ialu Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.31 11.173.2018.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,

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 stronie dochodów.



FB-13P.3111.721.2018.KR
Urząd Miasta i Cminy 
Gryfów Śląski

Uprzejmie zawiadamiani, że 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 zło tych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy Gryfów 
Śląski

24 000

Razem 24 000
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 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  nastcpująccj 

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.



J ip h *

l'B -B P.3111.721.2018.KR
IJr/ijd Miasta i Gminy 
Jclcz-Laskowicc

Uprzejmie zawiadamiam, 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 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 i Gminy Jelez- 
Laskowice

25 000

Razem 25 000
Zmiany dokonano /.godnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.31 11.173.2018.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. - 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 -B P .3 lll.72 l.2018.K R
U rząd M iasta i G m iny 
K ąty W rocław skie

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 L N O ŚLĄ SK I Wrocław, dnia 28 listopada 2018 r.

fw złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jed n ost k a s a m o r/.ą d u 
terytorialnego

Kwota zmniejszenia

852 85230 2030
Urząd Miasta i Gminy Kąty 

Wrocławskie
919

Razem 919
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 

p n .P o m o c  Państwa w  zakresie dożywiania” w roku 2018.

Jednocześnie informuję, ż.e 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.



111.721.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Lądek Zdrój

W O JEW O D A  D OLN O ŚLĄ SK I Wrocław, 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 Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85230 2030
Urząd Miasta i Gminy Lądek 

Zdrój
3 000

Razem 3 000
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 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 społeczno 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.3I I 1.721.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

IJpr/.ejmie zawiadamiam, żc Decyzją Wojewody Dolnośląskiego ni- 329/2018 

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

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 20.30
Urząd Miasta i Gminy 

Lubomierz
14 000

Razem 14 000
Zmiany dokonano /godnie /. 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 wr 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.



FR-RP.3111.721.20I8.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 329/2018 

z. dnia 26 listopada 2018 r. /.ostały 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 i Gminy Lwówek 

Śląski
5 000

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

ZP-ZS.31 U .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.



FB-BP.311L721.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Międzybórz

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

(\i< złotych)

D/.ial Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85230 2030
Urząd Miasta i Gminy 

Międzybórz
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, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

szczegółowości:

f  unkcja 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.



FB-BP.3111.721.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Milicz

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

Uprzejmie zawiadamiani, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 329/2018 

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

6 »’ złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jcd n ostk a sa m o r/. ą d ii 
terytorialnego

Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd M iasta i Gminy Milicz 43 000
Razem 43 000

Zmiany dokonano /godnie /  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 gm in 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 zm ian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.



FB -B P.31IL 721.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Pieńsk

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 O LNO ŚLĄ SK I Wrocław, dnia 28 listopada 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy Pieńsk 2 100
Razem 2 100

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.I73.2018.AN z  dnia 21 listopada2018 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 zm ian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 listopada 2018 r.

FR-RP.3111.721.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 329/2018 

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

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85230 2030
Urząd M iasta i Gminy 

Prochowice
3 600

Razem .3 600
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 2 0 18.

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.



KB-BF.3111.721.2018.KR

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

Urząd Miasta i (im iny  
Prusice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 329/2018 

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

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy Prusice 3 600
Razem 3 600

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wyd/.iału 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,

Pod/adanic 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 201S 

po stronie dochodów.

/



FB-BP.3111.721.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Syców

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 329/2018 

z dnia 26 listopada 20! 8 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 2 0 18 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy Syców 1 554
Razem 1 554

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 2 0 18.

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. - 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.31 I 1.721.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

IJpr/ejm ie zawiadamiam, żc Dccyżją 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 Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 S5230 2030 Urząd Miasta i Gminy Szczytna 6 000
Razem 6 000

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 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,

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.



103-13P.3111.721.2018.KR
U rząd M iasta  i G m iny 
W ąsosz

Uprzejmie zawiadamiam, żc Decyzją Wojewody Dolnośląskiego n r 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

852

Rozdział

85230

Paragraf

2030

Jednostka samorządu 
terytorialnego

Urząd Miasla i Gminy Wąsosz

Kwota zwiększenia

6 924
Ra/cm 6 924

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

ZP-ZS.3111.173.2018.AiN 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. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

najuboższych.

Niniejsze pismo slanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.72l.20I8.KR
U rząd  M iasta i Gminy 
W ęgliniec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego n r 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  DOLNOŚLĄ SK I W rocław, dnia 28 listopada 2018 r.

(w zło tyd l)

Dział Rozdział P a ra g ra f Jednostka  sam orządu 
terytorialnego

K w ota zm niejszenia

852 85230 2030
Urząd Miasta i Gminy 

Węgliniec
26 400

Razem 26 400
Zmiany dokonano zgodnie z  wnioskiem W ydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.173.2018.AN z. dnia 21 listopada 2 0 18 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,

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.3 II 1.721.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Wleń

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

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

z dnia 26 listopada 2018 r. /ostały 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 Wleń 5 000
Razem 5 000

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 dolinansowanic 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 stronie dochodów.



FB-Br.3111.721.2018.KR
U rząd M iasta i Gminy 
Złoty S tok

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 i Gminy Zloty 

Stok
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 były na dofinansowanie własnych zadań 

realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w  zakresie dożywiania 

p n . ,.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.

/



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

FB-BP.3111.721.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Żarów

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 /n i n iejszen ia

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy Żarów 18 000
Razem 18 000

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 były na dofinansowanie własnych zadań 

realizowanych w ramach 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 

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 stronie dochodów.



FB-BP.3111.721.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 329/2018 

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

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

(w tIo tych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy Żmigród 6 165
Razem 6 165

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 są na dofinansowanie własnych zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania 

pn.„Pom oc 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 pism o stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronic dochodów.


