
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.278.2021.MJ

Urząd Miasta 
Duszniki Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 188/2021 

z dnia 19 sierpnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

852 85230 2030 UM Duszniki Zdrój 0,00 14 673,00
razem 0,00 14 673,00

Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.100.202 l.AG z dnia 

17 sierpnia 2021 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań realizowanych w ramach 

wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

najuboższych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.278.2021.MJ

Urząd Miasta 
Głogów

Uprzejmie zawiadamiani, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 188/2021 

z dnia 19 sierpnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

852 85230 2030 UM Głogów 0,00 25 200,00
razem 0,00 25 200,00

Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.100.2021.AG z dnia 

17 sierpnia 2021 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań realizowanych w ramach 

wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

najuboższych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.278.2021. MJ

Urząd Miasta 
Jawor

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 188/2021 

z dnia 19 sierpnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

852 85230 2030 UM Jawor 0,00 75 000,00
razem 0,00 75 000,00

Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.100.2021.AG z dnia 

17 sierpnia 2021 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań realizowanych w ramach 

wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

najuboższych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.278.2021.MJ

Urząd Miasta 
Lubin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 188/2021 

z dnia 19 sierpnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

852 85230 2030 UM Lubin 20 700,00 0,00
razem 20 700,00 0,00

Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.100.2021. AG z dnia 

17 sierpnia 2021 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań realizowanych w ramach 

wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

najuboższych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.



Wrocław, dnia 19 sierpnia 2021 r. 

FB-BP.3111.278.2021.MJ

Urząd Miasta 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 188/2021 

z dnia 19 sierpnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

852 85230 2030 UM Wrocław 100 000,00 0,00
razem 100 000,00 0,00

Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.100.2021.AG z dnia 

17 sierpnia 2021 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań realizowanych w ramach 

wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

najuboższych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.278.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 188/2021 

z dnia 19 sierpnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

852 85230 2030 UMiG Brzeg Dolny 20 000,00 0,00
razem 20 000,00 0,00

Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.100.2021.AG z dnia 

17 sierpnia 2021 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań realizowanych w ramach 

wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

najuboższych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.



Wrocław, dnia 19 sierpnia 2021 r. 

FB-BP.3111.278.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 188/2021 

z dnia 19 sierpnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

852 85230 2030 UMiG Bystrzyca Kłodzka 40 600,00 0,00
razem 40 600,00 0,00

Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.100.2021.AG z dnia 

17 sierpnia 2021 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań realizowanych w ramach 

wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

najuboższych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.278.2021 .MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Głuszyca

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 188/2021 

z dnia 19 sierpnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

852 85230 2030 UMiG Głuszyca 0,00 8 000,00
razem 0,00 8 000,00

Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.100.2021.AG z dnia 

17 sierpnia 2021 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań realizowanych w ramach 

wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

najuboższych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.278.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Wiązów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 188/2021 

z dnia 19 sierpnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

852 85230 2030 UMiG Wiązów 0,00 5 544,00
razem 0,00 5 544,00

Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.100.2021.AG z dnia 

17 sierpnia 2021 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań realizowanych w ramach 

wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

najuboższych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.278.2021. MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Ziębice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 188/2021 

z dnia 19 sierpnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

852 85230 2030 UMiG Ziębice 24 300,00 0,00
razem 24 300,00 0,00

Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.100.2021.AG z dnia 

17 sierpnia 2021 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań realizowanych w ramach 

wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

najuboższych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.278.2021. MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Złoty Stok

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 188/2021 

z dnia 19 sierpnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

852 85230 2030 UMiG Złoty Stok 5 900,00 0,00
razem 5 900,00 0,00

Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.100.2021.AG z dnia 

17 sierpnia 2021 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań realizowanych w ramach 

wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

najuboższych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.



Wrocław, dnia 19 sierpnia 2021 r. 

FB-BP.3111.278.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 188/2021 

z dnia 19 sierpnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

852 85230 2030 UMiG Żmigród 0,00 6 300,00
razem 0,00 6 300,00

Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.100.2021.AG z dnia 

17 sierpnia 2021 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań realizowanych w ramach 

wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

najuboższych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.278.2021.MJ

Urząd Gminy 
Czarny Bór

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 188/2021 

z dnia 19 sierpnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

852 85230 2030 UG Czarny Bór 6 300,00 0,00
razem 6 300,00 0,00

Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.100.2021. AG z dnia 

17 sierpnia 2021 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań realizowanych w ramach 

wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

najuboższych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.278.2021.MJ

Urząd Gminy 
Dobroszyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 188/2021 

z dnia 19 sierpnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

852 85230 2030 UG Dobroszyce 0,00 8 000,00
razem 0,00 8 000,00

Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.100.2021.AG z dnia 

17 sierpnia 2021 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań realizowanych w ramach 

wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

najuboższych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.278.2021.MJ

Urząd Gminy 
Dzierżoniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 188/2021 

z dnia 19 sierpnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

852 85230 2030 UG Dzierżoniów 0,00 22 500,00
razem 0,00 22 500,00

Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.100.2021. AG z dnia 

17 sierpnia 2021 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań realizowanych w ramach 

wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

najuboższych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.278.2021. MJ

Urząd Gminy 
Gaworzyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 188/2021 

z dnia 19 sierpnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

852 85230 2030 UG Gaworzyce 2 500,00 0,00
razem 2 500,00 0,00

Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.100.2021.AG z dnia 

17 sierpnia 2021 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań realizowanych w ramach 

wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

najuboższych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.278.2021.MJ

Urząd Gminy 
Lewin Kłodzki

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 188/2021 

z dnia 19 sierpnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

852 85230 2030 UG Lewin Kłodzki 0,00 9 000,00
razem 0,00 9 000,00

Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.100.2021.AG z dnia 

17 sierpnia 2021 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań realizowanych w ramach 

wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

najuboższych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.278.2021.MJ

Urząd Gminy 
Mściwojów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 188/2021 

z dnia 19 sierpnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

852 85230 2030 UG Mściwojów 10 000,00 0,00
razem 10 000,00 0,00

Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.100.2021.AG z dnia 

17 sierpnia 2021 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań realizowanych w ramach 

wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

najuboższych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.278.2021.MJ

Wrocław, dnia 19 sierpnia 2021 r.

Urząd Gminy 
Oleśnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 188/2021 

z dnia 19 sierpnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

852 85230 2030 UG Oleśnica 15 000,00 0,00
razem 15 000,00 0,00

Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.100.2021.AG z dnia 

17 sierpnia 2021 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań realizowanych w ramach 

wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

najuboższych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.

GO

/



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.278.2021.MJ

Urząd Gminy 
Oława

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 188/2021 

z dnia 19 sierpnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

852 85230 2030 UG Oława 6 300,00 0,00
razem 6 300,00 0,00

Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.100.2021. AG z dnia 

17 sierpnia 2021 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań realizowanych w ramach 

wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

najuboższych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie

dochodów.



Wrocław, dnia 19 sierpnia 2021 r. 

FB-BP.3111.278.2021.MJ

Urząd Gminy 
Osiecznica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 188/2021 

z dnia 19 sierpnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

852 85230 2030 UG Osiecznica 0,00 7 600,00
razem 0,00 7 600,00

Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.100.2021.AG z dnia 

17 sierpnia 2021 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań realizowanych w ramach 

wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

najuboższych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie

dochodów.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.278.2021.MJ

Urząd Gminy 
Rudna

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 188/2021 

z dnia 19 sierpnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

852 85230 2030 UG Rudna 4 000,00 0,00
razem 4 000,00 0,00

Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.100.2021. AG z dnia 

17 sierpnia 2021 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań realizowanych w ramach 

wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

najuboższych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie 

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.278.2021.MJ

Urząd Gminy 
Stoszowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 188/2021 

z dnia 19 sierpnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

852 85230 2030 UG Stoszowice 0,00 9 800,00
razem 0,00 9 800,00

Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.100.2021. AG z dnia 

17 sierpnia 2021 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań realizowanych w ramach 

wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

najuboższych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 sierpnia 2021 r.

FB-BP.3111.278.2021. MJ

Urząd Gminy 
Walim

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 188/2021 

z dnia 19 sierpnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

852 85230 2030 UG Walim 14 200,00 0,00
razem 14 200,00 0,00

Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.100.2021.AG z dnia 

17 sierpnia 2021 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań realizowanych w ramach 

wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” 

w 2021 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: 

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

najuboższych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po stronie

dochodów.


