
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 04 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.396.2021.MJ

Urząd Miasta 
Jawor

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 286/2021 

z dnia 03 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

852 85230 2030 UM Jawor 28 000,00
razem 28 000,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.133.2021.AG z dnia 27 października 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 04 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.396.2021.MJ

Urząd Miasta 
Pieszyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 286/2021 

z dnia 03 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

852 85230 2030 UM Pieszyce 7 900,00
razem 7 900,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.133.2021.AG z dnia 27 października 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 04 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.396.2021. MJ

Urząd Miasta 
Zawidów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 286/2021 

z dnia 03 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

852 85230 2030 UM Zawidów 2 400,00
razem 2 400,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.133.2021.AG z dnia 27 października 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 04 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.396.2021. MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 286/2021 

z dnia 03 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

852 85230 2030 UMiG Lwówek Śląski 18 032,00
razem 18 032,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.133.2021.AG z dnia 27 października 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 04 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.396.2021. MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 286/2021 

z dnia 03 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

852 85230 2030 UMiG Prochowice 9 000,00
razem 9 000,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.133.2021.AG z dnia 27 października 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 04 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.396.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Wiązów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 286/2021 

z dnia 03 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

852 85230 2030 UMiG Wiązów 3 916,00
razem 3 916,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.133.2021.AG z dnia 27 października 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.

Z u p  WOJE\AJ



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 04 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.396.2021.MJ

Urząd Gminy 
Czernica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 286/2021 

z dnia 03 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

852 85230 2030 UG Czernica 12 000,00
razem 12 000,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.133.2021.AG z dnia 27 października 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 04 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.396.2021.MJ

Urząd Gminy 
Kamienna Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 286/2021 

z dnia 03 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

852 85230 2030 UG Kamienna Góra 20 000,00
razem 20 000,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.133.2021.AG z dnia 27 października 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 04 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.396.2021.MJ

Urząd Gminy 
Kondratowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 286/2021 

z dnia 03 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

852 85230 2030 UG Kondratowice 18 731,00
razem 18 731,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.133.2021.AG z dnia 27 października 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 04 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.396.2021.MJ

Urząd Gminy 
Kotla

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 286/2021 

z dnia 03 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

852 85230 2030 UG Kotla 2 600,00
razem 2 600,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.133.2021.AG z dnia 27 października 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 04 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.396.2021.MJ

Urząd Gminy 
Marcinowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 286/2021 

z dnia 03 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

852 85230 2030 UG Marcinowice 4 200,00
razem 4 200,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.133.2021.AG z dnia 27 października 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 04 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.396.2021.MJ

Urząd Gminy 
Osiecznica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 286/2021 

z dnia 03 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

852 85230 2030 UG Osiecznica 11 000,00
razem 11 000,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.133.2021.AG z dnia 27 października 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 04 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.396.2021. MJ

Urząd Gminy 
Pielgrzymka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 286/2021 

z dnia 03 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

852 85230 2030 UG Pielgrzymka 4 000,00
razem 4 000,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.133.2021.AG z dnia 27 października 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 04 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.396.2021.MJ

Urząd Miasta 
Chojnów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 286/2021 

z dnia 03 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia

852 85230 2030 UM Chojnów 10 280,00
razem 10 280,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.133.2021.AG z dnia 27 października 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 04 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.396.2021. MJ

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 286/2021 

z dnia 03 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia

852 85230 2030 UM Jelenia Góra 16 900,00
razem 16 900,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.133.2021.AG z dnia 27 października 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.

D



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 04 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.396.2021.MJ

Urząd Miasta 
Kamienna Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 286/2021 

z dnia 03 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia

852 85230 2030 UM Kamienna Góra 42 800,00
razem 42 800,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.133.202l.AG z dnia 27 października2021 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 04 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.396.202 l.M J

Urząd Miasta 
Karpacz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 286/2021 

z dnia 03 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia

852 85230 2030 UM Karpacz 5 000,00
razem 5 000,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.133.2021.AG z dnia 27 października 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 04 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.396.2021.MJ

Urząd Miasta 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 286/2021 

z dnia 03 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia

852 85230 2030 UM Legnica 100 300,00
razem 100 300,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.133.2021.AG z dnia 27 października 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 04 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.396.202 l.M J

Urząd Miasta 
Lubań

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 286/2021 

z dnia 03 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia

852 85230 2030 UM Lubań 27 616,00
razem 27 616,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.133.2021.AG z dnia 27 października 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 04 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.396.2021.MJ

Urząd Miasta 
Lubin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 286/2021 

z dnia 03 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia

852 85230 2030 UM Lubin 30 000,00
razem 30 000,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nrZP-ZS.3111.133.2021 .AG z dnia 27 października 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 04 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.396.2021. MJ

Urząd Miasta 
Polanica Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 286/2021 

z dnia 03 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia

852 85230 2030 UM Polanica Zdrój 35 117,00
razem 35 117,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.133.2021.AG z dnia 27 października 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 04 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.396.2021.MJ

Urząd Miasta 
Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 286/2021 

z dnia 03 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia

852 85230 2030 UM Świdnica 70 000,00
razem 70 000,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nrZP-ZS.3111.133.2021.AGzdnia 27 października 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 04 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.396.2021.MJ

Urząd Miasta 
Świeradów Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 286/2021 

z dnia 03 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia

852 85230 2030 UM Świeradów Zdrój 5 000,00
razem 5 000,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.133.2021.AG z dnia 27 października 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 04 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.396.2021. MJ

Urząd Miasta 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 286/2021 

z dnia 03 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia

852 85230 2030 UM Wrocław 60 835,00
razem 60 835,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS .3111.133.2021 .AG z dnia 27 października 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 04 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.396.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 286/2021 

z dnia 03 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia

852 85230 2030 UMiG Bogatynia 3 000,00
razem 3 000,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS. 3111.13 3.2021 .AG z dnia 27 października 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 04 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.396.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 286/2021 

z dnia 03 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia

852 85230 2030 UMiG Brzeg Dolny 21 000,00
razem 21 000,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.133.2021.A G zdnia  27 października 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 04 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.396.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Jaworzyna Śląska

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 286/2021 

z dnia 03 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia

852 85230 2030 UMiG Jaworzyna Śląska 3 900,00
razem 3 900,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.133.2021.AG z dnia 27 października 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 04 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.396.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Lądek Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 286/2021 

z dnia 03 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia

852 85230 2030 UMiG Lądek Zdrój 24 400,00
razem 24 400,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.133.2021.AG z dnia 27 października 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 04 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.396.2021. MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Międzybórz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 286/2021 

z dnia 03 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia

852 85230 2030 UMiG Międzybórz 5 000,00
razem 5 000,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.133.2021.AG z dnia 27 października 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 04 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.396.2021. MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Milicz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 286/2021 

z dnia 03 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia

852 85230 2030 UMiG Milicz 33 000,00
razem 33 000,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.133.202l.AG z dnia 27 października 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 04 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.396.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Pieńsk

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 286/2021 

z dnia 03 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia

852 85230 2030 UMiG Pieńsk 4 800,00
razem 4 800,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.133.2021.AG z dnia 27 października 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 04 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.396.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Prusice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 286/2021 

z dnia 03 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia

852 85230 2030 UMiG Prusice 1 600,00
razem 1 600,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.133.2021.AG z dnia 27 października 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 04 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.396.2021. MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Ścinawa

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 286/2021 

z dnia 03 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia

852 85230 2030 UMiG Ścinawa 5 347,00
razem 5 347,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nrZP-ZS.3111.133.2021.AGz dnia 27 października 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 04 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.396.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 286/2021 

z dnia 03 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia

852 85230 2030 UMiG Środa Śląska 10 700,00
razem 10 700,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.133.2021.AGz dnia 27 października 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 04 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.396.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Ziębice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 286/2021 

z dnia 03 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia

852 85230 2030 UMiG Ziębice 20 000,00
razem 20 000,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.133.2021.AG z dnia 27 października 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 04 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.396.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Zloty Stok

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 286/2021 

z dnia 03 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia

852 85230 2030 UMiG Złoty Stok 10 900,00
razem 10 900,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.133.2021.AG z dnia 27 października 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 04 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.396.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Żarów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 286/2021 

z dnia 03 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia

852 85230 2030 UMiG Żarów 9 900,00
razem 9 900,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.133.2021.AG z dnia 27 października 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 04 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.396.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 286/2021 

z dnia 03 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia

852 85230 2030 UMiG Żmigród 15 000,00
razem 15 000,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.133.2021.AG z dnia 27 października 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 04 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.396.2021.MJ

Urząd Gminy 
Ciepłowody

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 286/2021 

z dnia 03 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia

852 85230 2030 UG Ciepłowody 2 000,00
razem 2 000,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.133.2021 .AG z dnia 27 października 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 04 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.396.2021. MJ

Urząd Gminy 
Domaniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 286/2021 

z dnia 03 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia

852 85230 2030 UG Domaniów 19 000,00
razem 19 000,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.133.2021.AG z dnia 27 października 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 04 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.396.2021.MJ

Urząd Gminy 
Dziadowa Kłoda

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 286/2021 

z dnia 03 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia

852 85230 2030 UG Dziadowa Kłoda 3 500,00
razem 3 500,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.133.2021.AG z dnia 27 października 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 04 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.396.2021. MJ

Urząd Gminy 
Gromadka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 286/2021 

z dnia 03 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia

852 85230 2030 UG Gromadka 5 000,00
razem 5 000,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.133.2021.AGz dnia 27 października 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 04 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.396.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Kamieniec Ząbkowicki

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 286/2021 

z dnia 03 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia

852 85230 2030 UMiG Kamieniec Ząbkowicki 8 000,00
razem 8 000,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.133.2021.AG z dnia 27 października 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 04 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.396.2021.MJ

Urząd Gminy 
Krośnice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 286/2021 

z dnia 03 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia

852 85230 2030 UG Krośnice 24 400,00
razem 24 400,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.133.2021.AG z dnia 27 października 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 04 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.396.2021. MJ

Urząd Gminy 
Męcinka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 286/2021 

z dnia 03 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia

852 85230 2030 UG Męcinka 4 820,00
razem 4 820,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.133.2021.AG z dnia 27 października 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 04 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.396.2021. MJ

Urząd Gminy 
Mściwojów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 286/2021 

z dnia 03 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia

852 85230 2030 UG Mściwojów 3 000,00
razem 3 000,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nrZP-ZS.3111.133.2021.AGzdnia Y1 października 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 04 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.396.2021.MJ

Urząd Gminy 
Niechlów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 286/2021 

z dnia 03 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia

852 85230 2030 UG Niechlów 2 200,00
razem 2 200,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.133.2021.AG z dnia 27 października 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 04 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.396.2021.MJ

Urząd Gminy 
Stare Bogaczowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 286/2021 

z dnia 03 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia

852 85230 2030 UG Stare Bogaczowice 7 300,00
razem 7 300,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.133.2021.AG z dnia 27 października 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 04 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.396.2021.MJ

Urząd Gminy 
Walim

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 286/2021 

z dnia 03 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia

852 85230 2030 UG Walim 8 800,00
razem 8 800,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nrZP-ZS.3111.133.2021.AGzdnia27 października 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 04 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.396.202 l.M J

Urząd Gminy 
Wądroże Wielkie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 286/2021 

z dnia 03 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia

852 85230 2030 UG Wądroże Wielkie 3 100,00
razem 3 100,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nrZP-ZS.3111.133.2021.AG z dnia 27 października 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 04 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.396.2021.MJ

Urząd Gminy 
Zagrodno

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 286/2021 

z dnia 03 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia

852 85230 2030 UG Zagrodno 10 000,00
razem 10 000,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.133.2021.AG z dnia 27 października 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.


