
FB-RP.3111.721.2018.KR
U rząd  G m iny 
Bolesławiec

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 2 0 1 8 r.

(w złnlych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Gminy Bolesławiec 30 000
Razem 30 UU0

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.311 U  73.2018. 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 stronie dochodów.



F13-13P.3111.72I.20I8.KR

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

U rząd G m iny 
Borów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 329/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 20! 8 następujące zmiany:

fw złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego

Urząd Gminy Borów
Razem

Kwota z.m n i e j szenia

5 100
5 100

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału 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. - 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-13P.3111.721.2018.KR
Urząd Gminy 
Czernka

W O JEW O D A  DOLNO ŚLĄSK I Wrocław, diiia 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 .1 ed nos tka sa mu rząd u 
terytorialnego

Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Gminy Czernica 26 700
Razem 26 700

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,

Podzadanic 13.1.2. - W spieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronic dochodów.



F13-BP.3 I I 1.721.2018.KR
Urząd Gminy 
Gaworzyce

IJpr/.ejmie zawiadamiam, że Decy/ją 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 łistopada 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Gminy Gaworzyce 4 548
Razem 4 548

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.31 11.173.2018.AN z dnia 2 1 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, 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.3111.721.2018. KR
Urząd Gminy 
Gromadka

Uprzejmie zawiadamiani, ze 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 OLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 listopada 2018 r.

(w zloty cli)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zrn n iejszenia

852 85230 2030 Urząd Gminy Gromadka 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 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 żywności Dwa dla 

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronic dochodów.

ibuM*/.



l'B-BP.3111.721.2018.KR

W O JEW O D A  D OLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 listopada 2018 r.

Urząd Gminy 
Jemicluo

Uprzejmie zawiadamiam, żc Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 329/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. zostały wprowadzone w budżccic na rok 2018 następujące zmiany:
(w rlolyc/i)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zm n iejszenia

852 85230 2030 IJrząd Gminy Jemielno 775
Razem 775

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.

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.



I-13-J3P.3111.721.2018.KR
Urząd Gminy 
Kamieniec Ząbkowicki

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 329/2018 

z dnia 26 listopada 2018 r. zosiały wprowadzone w budżccic na rok 2018 następujące zmiany:

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Gminy Kamienice 
Ząbkowicki

10 380

Razem 10 380
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,

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.
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FB-BP.31.11.721.2018.KR
Urząd Gminy 
Kłodzko

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 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 zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Gminy Kłodzko 3 600
Razem 3 600

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału 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,

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;B-13P.3111.721.2018. KR
Urząd (im iny  
Kondratowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojc\yody 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 OLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 listopada 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 TJrząd Gminy Kondratowicc 7 400
Razem 7 400

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-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, żc powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

szczegółowości:

Funkrjii H . - 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 rek 2018 

po stronic dochodów.



H3-BP.3111.721.2018.KR
Urząd Gminy 
Kostomłoty

Uprzejmie zawiadamiam, Ze 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 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 Gminy Kostomłoty 3 000
Razem 3 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.31 11.173.2018.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,

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.3U 1.721.2018.KR
Urząd Gminy 
Krośnice

Uprzejmie zawiadamiam, 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 ODA 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 Gminy Krośnice 11 472
Razem 11 472

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 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 stronie dochodów.



FB -B F.3lll.721.2018.K R
Ur/.ąd Gminy 
Malczyce

Uprzejmie zawiadamiani, żc Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 329/2018 

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

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

(w złotych)

Dział Rozdział

85230

Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 2030 Urząd Gminy Malczyce 2 500
Razem 2 500

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 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.



F13-BP.3111.721.2018. KR
(Jrząd Gminy 
Marciszów

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

(w dotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 U rząd Gminy Marciszów 17 000
Razem 17 000

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, 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 listopada 2018 r.

1/13-BP.3111.721.2018.KR
Urząd Gminy 
Miękinia

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 ztotych)

Dział

852

Rozdział Paragraf
Jednostka sa mo rządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

85230 2030 Urząd Gminy Miękinia 2 200
Razem 2 200

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, żc powyższa zmiana znajduje od/.wicrcicdlcnic 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.3 II 1.721.2018. KR
U rząd  Gminy 
M ściwojów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląski ego 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 ŚIjĄSKI W rocław, dnia 28 listopada 2018 r.

(w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Gminy M ściwojów 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 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.



1'13-13P.3111.721.2018.KR
Urząd Gminy 
Oleśnica

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

z diiia 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 Gminy Oleśnica 14 300
Razem 14 300

Zmiany dokonano /.godnie 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,

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.311l.721.2018.KR
Urząd Gminy 
Osiecznica

Uprzejmie zawiadamiam, że D ecy/ją 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 W rocław, dnia 28 listopada 2018 r.

(w ilo tycfi)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Gminy Osiecznica 12 000
Razem 12 000

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 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 nastcpująccj 

szczegółowości:

1'uiikcja 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 Gminy 
Przeworno

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 329/2018 

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

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zw iększenia

852 85230 2030 U r/ąd  Gminy Przeworno 2 900
Razem 2 900

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 budżccic 

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,

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.KK
Urząd Gminy 
Rudna

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

(w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Gminy Rudna 4 500
Razem 4 5U0

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,

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 -B P.3lll.721.2018.K R
Urząd Gminy 
Siekierczyn

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Gminy Siekierczyn 1 700
Razem 1 700

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,

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.



FB -R P .3 ill.721 .20 l8 .K R
Urząd Gminy 
Stara Kamienica

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  DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 listopada 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Gminy Stara Kamienica 34 600
Razem 34 600

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-7.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 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 stronie dochodów.



FB-BP.3111.721.2018.KR
Urząd Gminy 
Sulików

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 Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Gminy Sulików 10 500
Razem 10 500

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, ze 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 za danie 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 Gminy 
Walim

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  DOLNO ŚLĄ SKI Wrocław, dnia 28 listopada 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Gminy Walim 4 600
Razem 4 600

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 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. - 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.

Co



FB-BP.3111.721.2018.KR
Urząd Gminy 
W ądroże Wielkie

Uprzejmie zawiadamiam, żc Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 329/2018 

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

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

złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Gminy Wądroże Wielkie 5 193
Razem 5 193

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.

Pod/adanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.6. - Pomoc państwa w  zakresie dożywiania o ra / pomoc żywnościowa dla 

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.



iifW-d

FR-BP.3111.721.2018.KK.
U rząd Gminy 
W isznia M ała

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jedn os tka sa mo rzą d u 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Gminy Wisznia Mała 2 400
Razem 2 400

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 

p n . P o m o c  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.


