
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta Boguszów Gorce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Miasta Boguszów Gorce 8 828

Razem
8 828

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY 

Celina
d y r e k t o r

Finansów i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta Bolesławiec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Miasta Bolesławiec 13 700

Razem
13 700

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJE\WDDY- DOL^Q6n\SKIEGQ

Celina M a r^ A ^m i/d z ia k  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i BudW u



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta Chojnów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenie

852 85230 2030 Urząd Miasta Chojnów 6 353

Razem 6 353

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone były na realizację programu „Posiłek w szkole 

i w domu”.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.

2  up. WOJBA/OOY DOLNOŚLĄSKIEGO

Finansów i BudźGtu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta Duszniki Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Miasta Duszniki Zdrój 1 650

Razem
1 650

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJE OSKIEGO

Celina K M  i dziak
d y r e k t o r  w yc  ia łu

Finansów i Bud ¡u



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta Dzierżoniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Miasta Dzierżoniów 16 000

Razem
16 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina MarzenćftWiździak.
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i BudżWu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Miasta Głogów 10 000

Razem
10 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina iw iuS^Ąu^ieaziak
DYREKTOR WY(3ZlAŁU

Finansów i Budzttu



(¿msmj&Uwi

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta Jawor

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Miasta Jawor 13 375

Razem
13 375

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celin J A U m ^ h j^ /e d z ia k
DYREKTOR WVDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta Jedlina Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenie

852 85230 2030 Urząd Miasta Jedlina Zdrój 26 450

Razem 26 450

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone były na realizację programu „Posiłek w szkole 

i w domu”.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Miasta Jelenia Góra 87 056

Razem
87 056

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWbDY DOLN0^V\SKIEGO

' fj)i a/) / A /
Celina M arzenrrBziedzidlc 

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Bucutetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta Kamienna Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Miasta Kamienna Góra 5 440

Razem
5 440

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚfcASKIEGO 

Celi™ W M m m e J z ia k
DYREKTOR WYDZIAŁ.U 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Miasta Kłodzko 10 000

Razem
10 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celin dziak
DYREKTOR M feZIAŁU  

Finansów i Buożełu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta Kudowa Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Miasta Kudowa Zdrój 10 000

Razem
10 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.

Z up. W0JEV/QDY,D0LN03tASKIEG0

Celino 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Miasta Legnica 10 000

Razem
10 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJE'M)DY DOLNOŚLĄSKIEGO 
'  J X) ł  /)/yń i /

Celina M arzemnWićdziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budaetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta Lubin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Miasta Lubin 10515

Razem
10 515

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina ¡& M M 6^/Zie/ziak  
DYREKTOR VWTIZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta Nowa Ruda

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Miasta Nowa Ruda 12 360

Razem
12 360

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C e lin tM M ł& yzW lfcyce d zia k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Buciżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta Oleśnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Miasta Oleśnica 20 000

Razem
20 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina ^f)^jM a]!pfieaziak
DYREKTORWYm^IAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta Oława

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Miasta Oława 2 304

Razem
2 304

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta Piechowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Miasta Piechowice 1 988

Razem
1 988

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.

Z

Celina
DYREKTOR

Finansów i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta Pieszyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Miasta Pieszyce 3 208

Razem
3 208

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina 
DYREKTOR WYDCIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta Piława Górna

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Miasta Piława Górna 2 088

Razem
2 088

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Matzen(vwti4 dziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta Polanica Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenie

852 85230 2030 Urząd Miasta Polanica Zdrój 16 828

Razem 16 828

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone były na realizację programu „Posiłek w szkole 

i w domu”.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

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

Finansów i Buażetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta Szklarska Poręba

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Miasta Szklarska Poręba 3 596

Razem
3 596

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

DYREKTOR WWSZIAŁU 
Finansów i Buążetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenie

852 85230 2030 Urząd Miasta Świdnica 187 380

Razem 187 380

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone były na realizację programu „Posiłek w szkole 

i w domu”.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLhieńLĄSKIEGO

Celi nUltŁMjĄlfóswie dz i a k
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta Świebodzice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Miasta Świebodzice 4 700

Razem
4 700

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina A
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżatu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta Wałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Miasta Wałbrzych 10 000

Razem
10 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.

Z up.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta Wojcieszów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Miasta Wojcieszów 800

Razem
800

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWęDY DOLNO: iSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Miasta Wrocław 10 000

Razem
10 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.

2 up. WOJEWODY DO U^&ĄSKIEG O

C elin c fw łfw i^w /e(;zjak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta Zgorzelec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Miasta Zgorzelec 2 468

Razem
2 468

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina W i m ^ m i J ziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Bucfifcetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta Złotoryja

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Miasta Złotoryja 10 000

Razem
10 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWęŚY D O LW O ^^KiEG O

Celina Marzena DzMaziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy Bardo

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenie

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy Bardo 58 450

Razem 58 450

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone były na realizację programu „Posiłek w szkole 

i w domu”.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina 
DYREKTOR WYTOIAŁU 

Finansów i B u fe tu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy Bierutów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenie

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy Bierutów 19 140

Razem 19 140

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone były na realizację programu „Posiłek w szkole 

i w domu”.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.

2 up. WOJEWfflDY. DOLNO&DftSKIEGO
* I K\if)/wA i !  /

Celina Mart&W&fa/dziuk 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy Bogatynia

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenie

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia 38 400

Razem 38 400

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone były na realizację programu „Posiłek w szkole 

i w domu”.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.

Z up.

Celina
DYREKTOR 

Finansów i



Spjgjppw
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy Bolków

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy Bolków 5 076

Razem
5 076

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWCDY DOLNOŚLĄSKIEGO

v jQłDfi/i /  r\ J
Celina M arzenaiW itdziak  

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy Brzeg 
Dolny

6 940

Razem
6 940

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.

Z up.

Celina
DYREKTOR WY

Finansów i



$mS9
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca 
Kłodzka

5 746

Razem
5 746

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

5 000

Razem
5 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy Góra 6 964

Razem
6 964

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNp^ĄSKiEGO

CelincMUM^iiiQż'/^ziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Bujeeiu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenie

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy Gryfów 
Śląski 52 200

Razem 52 200

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone były na realizację programu „Posiłek w szkole 

i w domu”.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Jaworzyna Śląska

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Jaworzyna Śląska

3 640

Razem
3 640

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C e lin ą j$ £ $ ffid jlp z i/d z ia k
DYREKTOR W tfcziAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Jelcz-Laskowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy Jelcz- 
Laskowice

1 920

Razem
1920

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.

Z up. W O JE^DY-DOLM OfiAsKIEGO 
 ̂ /  U J

Celina Marzena ¡yp/dziak 
DYREKTOR WYD2IAŁU 

Finansów i Buciżc^u



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Lądek Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy Lądek 
Zdrój

3 709

Razem
3 709

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.

I  up. DQLM0^l\sKIEGO

Celina M arzenaukiedziak  
d y r e k t o r  w y d z ia łu  

Finansów i Budżatu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy Leśna

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy Leśna 3 102

Razem
3 102

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.

2 up



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy Lubawka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy Lubawka 4 060

Razem
4 060

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenie

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz 5 995

Razem 5 995

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone były na realizację programu „Posiłek w szkole 

i w domu”.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenie

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy Lwówek 
Śląski 35 120

Razem 35 120

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone były na realizację programu „Posiłek w szkole 

i w domu”.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.

Z up. W O J E ^ D Y  D O LhlG ^SKIEGO

'D O lM fM lk J
C elin a  M a rze n a T w icd z ia k  

DYREKTOR WYQZ!AŁU 
Finansów i Budztetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Międzybórz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Międzybórz

1 660

Razem
1 660

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

'] ł ̂  J
Celina Marzena Tflueuziak 

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Międzylesie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Międzylesie

2 855

Razem
2 855

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY POLNOŚkĄSKIEGO

C elin a  ¡ \r n ^ i( a iih f^ 7.iak
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Buciżątu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy Milicz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy Milicz 4 206

Razem
4 206

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Oborniki Śląskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy Oborniki 
Śląskie

1 856

Razem
1856

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urzą Miasta i Gminy Olszyna

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy Olszyna 9 600

Razem
9 600

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina^ifteasmllhi^uziuk
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budsetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy Pieńsk

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy Pieńsk 1 720

Razem
1 720

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLiyp£[V\SKIEGO

Celina ' f M U ^ A z i a k
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budiasiu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy Polkowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenie

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Polkowice 106 781

Razem 106 781

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone były na realizację programu „Posiłek w szkole 

i w domu”.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



'iJ
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

1 200

Razem
1200

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.

Z up. W O J E W O D Y  D D b w d i l U s K I E G O

Celina M a  zenaDzicdzia k 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Biid-Aiiu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy Prusice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy Prusice 6 976

Razem
6 976

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Przemków

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Przemków

775

Razem
775

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy Radków

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy Radków 14 740

Razem
14 740

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEVypDY DOLNO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy Siechnice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy Siechnice 388

Razem
388

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy Sobótka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy Sobótka 1 914

Razem
1 914

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Stronie Śląskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy Stronie 
Śląskie

5 000

Razem
5 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.

Z up. \A/OJE'/'MjY DOliNCj^OsKIEGO 
* J) 0  /  OfpĄ )  r  /

Celina M arzena uz&edziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetfy



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy Strzegom

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy Strzegom 7 800

Razem
7 800

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy Strzelin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy Strzelin 5 300

Razem
5 300

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy Syców

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenie

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy Syców 2911

Razem 2 911

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone były na realizację programu „Posiłek w szkole 

i w domu”.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy Szczytna

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy Szczytna 2 175

Razem
2 175

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



fT9
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy Ścinawa

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy Ścinawa 2 052

Razem
2 052

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celm&JiĄip̂ 0 /UjDzi/dziak
DYREKTOR WNpZIALU

Finansów i Bukżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy Środa 
Śląska

4 785

Razem
4 785

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy Trzebnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenie

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy Trzebnica 9 354

Razem 9 354

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone były na realizację programu „Posiłek w szkole 

i w domu”.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy Wąsosz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenie

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy Wąsosz 8 040

Razem 8 040

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone były na realizację programu „Posiłek w szkole 

i w domu”.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy Wiązów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy Wiązów 2 425

Razem
2 425

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy Wleń

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy Wleń 1 101

Razem
1101

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy Wołów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenie

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy Wołów 5 367

Razem 5 367

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone były na realizację programu „Posiłek w szkole 

i w domu”.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



'iJ
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

7 325

Razem
7 325

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy Ziębice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy Ziębice 3 916

Razem
3 916

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Miasta i Gminy Zloty Stok

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy Złoty 
Stok

2 752

Razem
2 752

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Gminy Borów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Gminy Borów 6 000

Razem
6 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Gminy Chojnów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Gminy Chojnów 2 612

Razem
2 612

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Gminy Cieszków

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Gminy Cieszków 7 741

Razem
7 741

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJE 3K1EGO

Celina M arzenaijfóidziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Gminy Czernica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Gminy Czernica 1 703

Razem
1 703

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Gminy Długołęka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Gminy Długołęka 2 805

Razem
2 805

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Gminy Dobroszyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Gminy Dobroszyce 2 061

Razem
2 061

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Gminy Domaniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Gminy Domaniów 1 468

Razem
1468

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Gminy Dziadowa Kłoda

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Gminy Dziadowa Kłoda 1 250

Razem
1 250

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Gminy Dzierżoniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Gminy Dzierżoniów 10 000

Razem
10 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Gminy Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Gminy Głogów 4 000

Razem
4 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Gminy Grębocice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Gminy Grębocice 3 480

Razem
3 480

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Gminy Gromadka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Gminy Gromadka 2 272

Razem
2 272

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Gminy Janowice Wielkie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenie

852 85230 2030 Urząd Gminy Janowice Wielkie 892

Razem 892

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone były na realizację programu „Posiłek w szkole 

i w domu”.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Gminy Jemielno

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenie

852 85230 2030 Urząd Gminy Jemielno 11 226

Razem 11 226

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone były na realizację programu „Posiłek w szkole 

i w domu”.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Gminy Jerzmanowa

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Gminy Jerzmanowa 6 288

Razem
6 288

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Gminy Jeżów Sudecki

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Gminy Jeżów Sudecki 1 500

Razem
1 500

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Gminy Jordanów Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Gminy Jordanów Śląski 600

Razem
600

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Gminy Kamienna Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Gminy Kamienna Góra 1 392

Razem
1 392

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Gminy Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Gminy Kłodzko
11 514

Razem
11 514

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJE'. )Y DGLî .J ^ A oKIEOO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Gminy Kobierzyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Gminy Kobierzyce 6 035

Razem
6 035

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Gminy Kondratowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Gminy Kondratowice 29 740

Razem
29 740

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



'iJ
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Gminy Kostomłoty

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Gminy Kostomłoty 155

Razem
155

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Gminy Kotla

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Gminy Kotla 1 595

Razem
1 595

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Gminy Krotoszyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Gminy Krotoszyce 1 955

Razem
1955

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Gminy Legnickie Pole

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Gminy Legnickie Pole 685

Razem
685

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Gminy Lubin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Gminy Lubin 1 004

Razem
1 004

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Gminy Łagiewniki

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Gminy Łagiewniki 1 156

Razem
1 156

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWpDY DOLN



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Gminy Malczyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Gminy Malczyce 1 015

Razem
1 015

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Gminy Marciszów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenie

852 85230 2030 Urząd Gminy Marciszów 4 760

Razem 4 760

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone były na realizację programu „Posiłek w szkole 

i w domu”.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Gminy Męcinka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenie

852 85230 2030 Urząd Gminy Męcinka 9 470

Razem 9 470

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone były na realizację programu „Posiłek w szkole 

i w domu”.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Gminy Mietków

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Gminy Mietków 760

Razem
760

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



isr&
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Gminy Miękinia

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Gminy Miękinia 340

Razem
340

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Gminy Miłkowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Gminy Miłkowice 2 000

Razem
2 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Gminy Mściwojów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Gminy Mściwojów 4 400

Razem
4 400

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Gminy Mysłakowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Gminy Mysłakowice 6 960

Razem
6 960

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Gminy Niechlów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Gminy Niechlów 3 874

Razem
3 874

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Gminy Nowa Ruda

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Gminy Nowa Ruda 7 255

Razem
7 255

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Gminy Oława

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Gminy Oława 1 084

Razem
1084

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Gminy Osiecznica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Gminy Osiecznica 17 120

Razem
17 120

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Gminy Paszowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Gminy Paszowice 2 576

Razem
2 576

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Gminy Przeworno

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Gminy Przeworno 1 255

Razem
1255

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Gminy Radwanice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Gminy Radwanice 1 450

Razem
1 450

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Gminy Rudna

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Gminy Rudna 2 180

Razem
2 180

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Gminy Stara Kamienica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Gminy Stara Kamienica 3 828

Razem
3 828

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Gminy Stoszowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Gminy Stoszowice 2 118

Razem
2 118

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Gminy Sulików

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Gminy Sulików 5 000

Razem
5 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Gminy Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Gminy Świdnica 1 268

Razem
1268

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Gminy Udanin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenie

852 85230 2030 Urząd Gminy Udanin 7 300

Razem 7 300

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone były na realizację programu „Posiłek w szkole 

i w domu”.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Gminy Walim

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenie

852 85230 2030 Urząd Gminy Walim 8 564

Razem 8 564

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone były na realizację programu „Posiłek w szkole 

i w domu”.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Gminy Warta 
Bolesławiecka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Gminy Warta 
Bolesławiecka

2 665

Razem
2 665

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Gminy Wądroże Wielkie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Gminy Wądroże Wielkie 1 690

Razem
1 690

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Gminy Wińsko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Gminy Wińsko 6 650

Razem
6 650

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Gminy Wisznia Mała

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenie

852 85230 2030 Urząd Gminy Wisznia Mała 3 012

Razem 3 012

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone były na realizację programu „Posiłek w szkole 

i w domu”.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Gminy Zawonia

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Gminy Zawonia 5 000

Razem
5 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Gminy Złotoryja

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Gminy Złotoryja 4 020

Razem
4 020

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Gminy Żórawina

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Gminy Żórawina 3 220

Razem
3 220

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.220.2020.GF

Urząd Gminy Żukowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 127/2020 

z dnia 16 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Zwiększenie

852 85230 2030 Urząd Gminy Żukowice 2 500

Razem
2 500

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.56.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, 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 2020 

po stronie dochodów.
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