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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2016 r.

Urząd Mista i Gminy 
Brzeg Dolny

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.238.2016.MF.1455 

(nr wewnętrzny: MF056) z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany podziału dotacji przekazywanych z budżetu 

państwa w następującej szczegółowości:
( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85295 2030 Urząd Mista i Gminy 
Brzeg Dolny

25 000

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 

2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin 

w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 

(M. P. z 2015 r., poz. 821).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016, 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 gminy 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF056. Z up. W0JEW0pH3^ł^0ŚLĄSKIEGO

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

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.309.2016. JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2016 r.

Urząd Mista i Gminy 
Głuszyca

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.238.2016.MF.1455 

(nr wewnętrzny: MF056) z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany podziału dotacji przekazywanych z budżetu 

państwa w następującej szczegółowości:
( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85295 2030 Urząd Mista i Gminy 
Głuszyca

53 100

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 

2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin 

w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 

(M. P. z2015r.,poz. 821).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016, 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 gminy 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w  tytule
Z up. W0JEW0D>K)QLN0ŚLĄSKIEG0 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF056. ^  -

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.309.2016.JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2016 r.

Urząd Mista i Gminy 
Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.238.2016.MF.1455 

(nr wewnętrzny: MF056) z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany podziału dotacji przekazywanych z budżetu 

państwa w następującej szczegółowości:
( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zmniejszenia

852 85295 2030 Urząd Mista i Gminy Góra 18 000

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 

2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin 

w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 

(M. P. z 2015 r., poz. 821).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016, 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 gminy 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF056. ,r, W0JEW0D>B0LN0ŚLĄSKIEG0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.309.2016.JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2016 r.

Urząd Mista i Gminy 
Lubawka

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.238.2016.MF.1455 

(nr wewnętrzny: MF056) z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany podziału dotacji przekazywanych z budżetu 

państwa w następującej szczegółowości:
( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85295 2030 Urząd Mista i Gminy 
Lubawka

8 000

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 

2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin 

w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 

(M. P. z 2015 r., poz. 821).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016, 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 gminy 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF056. Z up. WOJEWOD^d^^OŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.309.2016. JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2016 r.

Urząd Mista i Gminy 
Lubomierz

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.238.2016.MF.1455 

(nr wewnętrzny: MF056) z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany podziału dotacji przekazywanych z budżetu 

państwa w następującej szczegółowości:
( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zmniejszenia

852 85295 2030 Urząd Mista i Gminy 
Lubomierz

10 000

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 

2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin 

w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 

(M. P. z 2015 r., poz. 821).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016, 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 gminy 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF056. Z up. WOJEWO^^^^OŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.309.2016.JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2016 r.

Urząd Mista i Gminy 
Międzybórz

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.238.2016.MF.1455 

(nr wewnętrzny: MF056) z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany podziału dotacji przekazywanych z budżetu 

państwa w następującej szczegółowości:
( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85295 2030 Urząd Mista i Gminy 
Międzybórz

10 000

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 

2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin 

w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 

(M. P. z 2015 r., poz. 821).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016, 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 gminy 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w  tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF056. i  Up WOJEWOpM^UJOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.309.2016. JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2016 r.

Urząd Mista i Gminy 
Niemcza

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.238.2016.M F.1455 

(nr wewnętrzny: MF056) z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany podziału dotacji przekazywanych z budżetu 

państwa w następującej szczegółowości:
( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zmniejszenia

852 85295 2030 Urząd Mista i Gminy 
Niemcza

7 000

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 

2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin 

w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 

(M. P. z 2015 r., poz. 821).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016, 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 gminy 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w  tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF056. z up W0JEW0D>0m^0ŚLĄSKIEG0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.309.2016.JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2016 r.

Urząd Mista i Gminy 
Nowogrodziec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.238.2016.MF.1455 

(nr wewnętrzny: MF056) z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany podziału dotacji przekazywanych z budżetu 

państwa w następującej szczegółowości:
( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zmniejszenia

852 85295 2030 Urząd Mista i Gminy 
Nowogrodziec

36 900

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 

2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin 

w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 

(M. P. z 2015 r., poz. 821).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016, 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 gminy 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF056. Z up.

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

Finansów i Budżetu

WOJEWOD^L^flŚLĄSKIEGO



FB-BP.3111.309.2016.JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2016 r.

Urząd Mista i Gminy 
Syców

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.238.2016.MF.1455 

(nr wewnętrzny: MF056) z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany podziału dotacji przekazywanych z budżetu 

państwa w następującej szczegółowości:
( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zmniejszenia

852 85295 2030 Urząd Mista i Gminy 
Syców

15 300

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 

2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin 

w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 

(M. P. z 2015 r., poz. 821).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016, 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 gminy 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF056. / U p  .Ayo JE Ś L Ą S K I E G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.309.2016.JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2016 r.

Urząd Mista i Gminy 
Twardogóra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.238.2016.MF.1455 

(nr wewnętrzny: MF056) z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany podziału dotacji przekazywanych z budżetu 

państwa w następującej szczegółowości:
( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zmniejszenia

852 85295 2030 Urząd Mista i Gminy 
Twardogóra

5 400

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 

2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin 

w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 

(M. P. z 2015 r., poz. 821).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016, 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 gminy 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w  tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF056. z WOj EWOD^^tóŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.309.2016. JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2016 r.

Urząd Mista i Gminy 
Węgliniec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.238.2016.MF.1455 

(nr wewnętrzny: MF056) z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany podziału dotacji przekazywanych z budżetu 

państwa w następującej szczegółowości:
( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zmniejszenia

852 85295 2030 Urząd Mista i Gminy 
Węgliniec

49 300

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 

2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin 

w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 

(M. P. z 2015 r., poz. 821).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016, 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 gminy 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF056. up' W tWODpO^OŚb^SKIEG

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.309.2016.JK

Urząd Mista i Gminy 
Wiązów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.238.2016.M F.1455 

(nr wewnętrzny: MF056) z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany podziału dotacji przekazywanych z budżetu 

państwa w następującej szczegółowości:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2016 r.

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85295 2030 Urząd Mista i Gminy 
Wiązów

3 410

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 

2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin 

w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 

(M. P. z 2015 r., poz. 821).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016, 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 gminy 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF056. Z up. WOJEWOpYi^LNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.309.2016. JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2016 r.

Urząd Gminy 
Borów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.238.2016.M F.1455 

(nr wewnętrzny: MF056) z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany podziału dotacji przekazywanych z budżetu 

państwa w następującej szczegółowości:
( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85295 2030 Urząd Gminy Borów 3 800

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 

2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin 

w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 

(M. P. z 2015 r., poz. 821).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016, 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 gminy 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji-M F056. ^OJEWO^^^IfiŚLĄSKIE

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.309.2016.JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2016 r.

Urząd Gminy 
Ciepłowody

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.238.2016.MF.1455 

(nr wewnętrzny: MF056) z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany podziału dotacji przekazywanych z budżetu 

państwa w następującej szczegółowości:
( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85295 2030 Urząd Gminy Ciepłowody 4 300

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 

2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin 

w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 

(M. P. z 2015 r., poz. 821).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016, 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 gminy 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF056. 7 Up wOJEWOp^^JLNOŚLĄSKIEG0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.309.2016. JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2016 r.

Urząd Gminy 
Grębocice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.238.2016.MF.1455 

(nr wewnętrzny: MF056) z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany podziału dotacji przekazywanych z budżetu 

państwa w następującej szczegółowości:
( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85295 2030 Urząd Gminy Grębocice 25 100

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 

2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin 

w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 

(M. P. z 2015 r., poz. 821).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016, 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 gminy 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF056. i  Up

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

W O J E W O D ^ O ^ Ś L Ą S K IE G O



FB-BP.3111.309.2016.JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2016 r.

Urząd Gminy 
Janowice Wielkie

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.238.2016.MF.1455 

(nr wewnętrzny: MF056) z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany podziału dotacji przekazywanych z budżetu 

państwa w następującej szczegółowości:
( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zmniejszenia

852 85295 2030 Urząd Gminy Janowice 
Wielkie

1 000

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 

2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin 

w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 

(M. P. z 2015 r., poz. 821).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016, 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 gminy 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w  tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF056. j. up

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

WO J E W 0 p n x p 0 Ś  LĄSKI EGO



FB-BP.3111.309.2016. JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2016 r.

Urząd Gminy 
Jemielno

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.238.2016.M F.1455 

(nr wewnętrzny: MF056) z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany podziału dotacji przekazywanych z budżetu 

państwa w następującej szczegółowości:
( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85295 2030 Urząd Gminy Jemielno 7 000

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 

2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin 

w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 

(M. P. z 2015 r., poz. 821).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016, 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 gminy 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF056. z up.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

WOJEWOp^OLNOŚLASKIEGO



FB-BP.3111.309.2016.JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2016 r.

Urząd Gminy 
Jordanów Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.238.2016.MF.1455 

(nr wewnętrzny: MF056) z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany podziału dotacji przekazywanych z budżetu 

państwa w następującej szczegółowości:
( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85295 2030 Urząd Gminy Jordanów 
Śląski

500

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 

2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin 

w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 

(M. P. z 2015 r., poz. 821).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016, 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 gminy 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF056. ' *

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.309.2016. JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2016 r.

Urząd Gminy 
Kostomłoty

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.238.2016.MF.1455 

(nr wewnętrzny: MF056) z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany podziału dotacji przekazywanych z budżetu 

państwa w następującej szczegółowości:
( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zmniejszenia

852 85295 2030 Urząd Gminy Kostomłoty 9 000

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 

2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin 

w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 

(M. P. z 2015 r., poz. 821).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016, 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 gminy 

na rok 2016 po strome dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w  tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF056. j. up. WOJEWOip^jJLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.309.2016. JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2016 r.

Urząd Gminy 
Krośnice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.238.2016.MF.1455 

(nr wewnętrzny: MF056) z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany podziału dotacji przekazywanych z budżetu 

państwa w następującej szczegółowości:
( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85295 2030 Urząd Gminy Krośnice 25 700

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 

2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin 

w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 

(M. P. z 2015 r., poz. 821).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016, 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 gminy 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF056. z up. WOJEWÔ BtĴ tóŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.309.2016.JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2016 r.

Urząd Gminy 
Legnickie Pole

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.238.2016.MF.1455 

(nr wewnętrzny: MF056) z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany podziału dotacji przekazywanych z budżetu 

państwa w następującej szczegółowości:
( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zmniejszenia

852 85295 2030 Urząd Gminy Legnickie 
Pole

8 100

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 

2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin 

w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 

(M. P. z 2015 r., poz. 821).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016, 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 gminy 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji-M F056. LĄS

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.309.2016.JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2016 r.

Urząd Gminy 
Łagiewniki

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.238.2016.MF.1455 

(nr wewnętrzny: MF056) z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany podziału dotacji przekazywanych z budżetu 

państwa w następującej szczegółowości:
( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zmniejszenia

852 85295 2030 Urząd Gminy Łagiewniki 8 600

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 

2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin 

w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 

(M. P. z 2015 r., poz. 821).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016, 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 gminy 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF056. Z up. WOJEWO^^^IOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.309.2016. JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2016 r.

Urząd Gminy 
Malczyce

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.238.2016.MF.1455 

(nr wewnętrzny: MF056) z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany podziału dotacji przekazywanych z budżetu 

państwa w następującej szczegółowości:
( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zmniejszenia

852 85295 2030 Urząd Gminy Malczyce 10 300

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 

2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin 

w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 

(M. P. z 2015 r., poz. 821).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016, 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 gminy 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF056. !JL ' OJEWOpY^^kNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.309.2016. JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2016 r.

Urząd Gminy 
Mietków

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.238.2016.MF.1455 

(nr wewnętrzny: MF056) z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany podziału dotacji przekazywanych z budżetu 

państwa w następującej szczegółowości:
( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zmniejszenia

852 85295 2030 Urząd Gminy Mietków 4 100

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 

2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin 

w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 

(M. P. z 2015 r., poz. 821).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016, 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 gminy 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF056. Z up. WOJEWOpY^^NOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.309.2016.JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2016 r.

Urząd Gminy 
Niechlów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.238.2016.M F.1455 

(nr wewnętrzny: MF056) z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany podziału dotacji przekazywanych z budżetu 

państwa w następującej szczegółowości:
( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85295 2030 Urząd Gminy Niechlów 8 900

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 

2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin 

w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 

(M. P. z 2015 r., poz. 821).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016, 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 gminy 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w  tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF056.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

WOJEW^O^OŚLĄSKIEGO



FB-BP.3111.309.2016.JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2016 r.

Urząd Gminy 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.238.2016.MF.1455 

(nr wewnętrzny: MF056) z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany podziału dotacji przekazywanych z budżetu 

państwa w następującej szczegółowości:
( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zmniejszenia

852 85295 2030 Urząd Gminy Oleśnica 16 000

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 

2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin 

w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 

(M. P. z 2015 r., poz. 821).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016, 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 gminy 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF056.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

WOJEWOpi^ l̂OŚLĄSKIEGO



FB-BP.3111.309.2016. JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2016 r.

Urząd Gminy 
Pęcław

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.238.2016.MF.1455 

(nr wewnętrzny: MF056) z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany podziału dotacji przekazywanych z budżetu 

państwa w następującej szczegółowości:
( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zmniejszenia

852 85295 2030 Urząd Gminy Pęcław 6 400

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 

2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin 

w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 

(M. P. z 2015 r., poz. 821).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016, 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 gminy 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF056. Z up. WOJE^^Opy^^iUiLĄbKIEGG

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.309.2016.JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2016 r.

Urząd Gminy 
Pielgrzymka

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.238.2016.MF.1455 

(nr wewnętrzny: MF056) z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany podziału dotacji przekazywanych z budżetu 

państwa w następującej szczegółowości:
( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zmniejszenia

852 85295 2030 Urząd Gminy Pielgrzymka 25 000

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 

2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin 

w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 

(M. P. z 2015 r., poz. 821).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016, 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 gminy 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  M F 0 5 6 . _
y  Z up. WOJEWODKTOLWOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.309.2016.JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2016 r.

Urząd Gminy 
Platerówka

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.238.2016.MF.1455 

(nr wewnętrzny: MF056) z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany podziału dotacji przekazywanych z budżetu 

państwa w następującej szczegółowości:
( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zmniejszenia

852 85295 2030 Urząd Gminy Platerówka 2 800

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 

2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin 

w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 

(M. P. z 2015 r., poz. 821).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016, 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 gminy 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF056. ? ^  WOjEWO^D^NOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.309.2016. JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2016 r.

Urząd Gminy 
Podgórzyn

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.238.2016.MF.1455 

(nr wewnętrzny: MF056) z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany podziału dotacji przekazywanych z budżetu 

państwa w następującej szczegółowości:
( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zmniejszenia

852 85295 2030 Urząd Gminy Podgórzyn 20 000

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 

2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin 

w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 

(M. P. z 2015 r., poz. 821).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016, 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 gminy 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF056. Z up. WOJEWOipźtf^^WŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.309.2016.JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2016 r.

Urząd Gminy 
Sulików

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.238.2016.MF.1455 

(nr wewnętrzny: MF056) z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany podziału dotacji przekazywanych z budżetu 

państwa w następującej szczegółowości:
( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zmniejszenia

852 85295 2030 Urząd Gminy Sulików 9 000

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 

2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin 

w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 

(M. P. z 2015 r., poz. 821).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016, 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 gminy 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF056. Z up. WOJEWO^D^^^J-ĄSKjEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.309.2016.JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2016 r.

Urząd Gminy 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.238.2016.M F.1455 

(nr wewnętrzny: MF056) z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany podziału dotacji przekazywanych z budżetu 

państwa w następującej szczegółowości:
( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85295 2030 Urząd Gminy Świdnica 20 000

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 

2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin 

w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 

(M. P. z2015r.,poz . 821).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016, 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 gminy 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF056.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

W O JE W O p Y l^ O ŚL Ą SK IE G O



FB-BP.3111.309.2016.JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2016 r.

Urząd Gminy 
Walim

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.238.2016.MF.1455 

(nr wewnętrzny: MF056) z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany podziału dotacji przekazywanych z budżetu 

państwa w następującej szczegółowości:
( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85295 2030 Urząd Gminy Walim 5 000

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 

2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin 

w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 

(M. P. z 2015 r., poz. 821).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016, 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 gminy 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF056. z up wOJEW^t^^OŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.309.2016.JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2016 r.

Urząd Gminy 
Wińsko

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.238.2016.M F.1455 

(nr wewnętrzny: MF056) z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany podziału dotacji przekazywanych z budżetu 

państwa w następującej szczegółowości:
( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85295 2030 Urząd Gminy Wińsko 17 900

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 

2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin 

w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 

(M. P. z 2015 r., poz. 821).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016, 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 gminy 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF056. Z up. W0J E T-iOŚLĄSK1EG0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Cudżetu



FB-BP.3111.309.2016. JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2016 r.

Urząd Gminy 
Zagrodno

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.238.2016.MF.1455 

(nr wewnętrzny: MF056) z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany podziału dotacji przekazywanych z budżetu 

państwa w następującej szczegółowości:
( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85295 2030 Urząd Gminy Zagrodno 8 930

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 

2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin 

w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 

(M. P. z 2015 r., poz. 821).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016, 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 gminy 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF056. J-

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Fin&nsow i Buclż6tu



FB-BP.3111.309.2016. JK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 października 2016 r.

Urząd Gminy 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.238.2016.MF.1455 

(nr wewnętrzny: MF056) z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na rok 2016 zawiadamiam, że dokonano zmiany podziału dotacji przekazywanych z budżetu 

państwa w następującej szczegółowości:

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85295 2030 Urząd Gminy Złotoryja 14 300

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 

2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin 

w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 

(M. P. z2015r.,poz . 821).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016, 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 gminy 

na rok 2016 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF056.
Z up. W O JE W O ^ d ^ ^ ^ L Ą SK IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

F.n&nsow i Budżetu


