
W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 września 2017 r.

FB-BP.3111.346.2017. AZ.
Urząd Gminy 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.175.2017.MF.1368 (nr wewnętrzny MF052) z dnia 08 czerwca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że dokonano zmiany 

podziału dotacji przekazywanych z budżetu państwa w następującej szczegółowości:

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Gminy 
Bolesławiec

10 000

Razem 10 000

Powyższe środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 27), przeznaczone były na 

dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 

2014-2020 ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1.— Pomoc i integracj a społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 po stronie 

dochodów.

2 up. WOJEWODY DCttiraLĄSKIEGC

( f ) U t e W "
Celina Marzena Dziedziak 

RADCA GENE RAL.NY



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 września 2017 r.

FB-BP.3111.346.2017. AZ.
Urząd Gminy 
Chojnów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.175.2017.MF.1368 (nr wewnętrzny MF052) z dnia 08 czerwca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że dokonano zmiany 

podziału dotacji przekazywanych z budżetu państwa w następującej szczegółowości:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Gminy 
Chojnów

30 000

Razem 30 000

Powyższe środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 27), przeznaczone były na 

dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 

2014-2020 ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. — Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 po stronie 

dochodów.

Z up. WOJEWODY DOiJn(ŚLĄSKIEGO

Celina Marze na Dziedziak
RADCA  GENERALNY



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 września 2017 r.

FB-BP.3111.346.2017. AZ.
Urząd Gminy 
Ciepłowody

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.175.2017.MF.1368 (nr wewnętrzny MF052) z dnia 08 czerwca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że dokonano zmiany 

podziału dotacji przekazywanych z budżetu państwa w następującej szczegółowości:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Gminy 
Ciepłowody

4 003

Razem 4 003

Powyższe środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 27), przeznaczone były na 

dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 

2014-2020 ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13 .1 .- Pomoc i integracj a społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 po stronie 

dochodów.

Z up. WOJEWODY, Dpl/oaLĄSKIEftO

Celina Marzena. Dziedeiak
IRADCA GENERALNY



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 września 2017 r.

FB-BP.3111.346.2017. AZ.
Urząd Gminy 
Cieszków

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.175.2017.MF.1368 (nr wewnętrzny MF052) z dnia 08 czerwca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że dokonano zmiany 

podziału dotacji przekazywanych z budżetu państwa w następującej szczegółowości:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Gminy 
Cieszków

400

Razem 400

Powyższe środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 27), przeznaczone były na 

dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 

2014-2020 ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13 .1 .- Pomoc i integracj a społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.6. — Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla 

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 po stronie 

dochodów.



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 września 2017 r.

FB-BP.3111.346.2017AZ.
Urząd Gminy 
Czernica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.175.2017.MF.1368 (nr wewnętrzny MF052) z dnia 08 czerwca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że dokonano zmiany 

podziału dotacji przekazywanych z budżetu państwa w następującej szczegółowości:
/w złotych1_

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Gminy 
Czernica

20 280

Razem 20 280

Powyższe środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 27), przeznaczone były na 

dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 

2014-2020 ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13 .1 .- Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 po stronie 

dochodów.

z up. w o j e w o d y  u o m o Ł m m & o

'dina Mariet
RADCA GEF n

a Dziedziak 
ERALNY



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 września 2017 r.

FB-BP.3111.346.2017. AZ.
Urząd Gminy 
Długołęka

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.175.2017.MF.1368 (nr wewnętrzny MF052) z dnia 08 czerwca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że dokonano zmiany 

podziału dotacji przekazywanych z budżetu państwa w następującej szczegółowości:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Gminy 
Długołęka

15 700

Razem 15 700

Powyższe środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 27), przeznaczone były na 

dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 

2014-2020 ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13 .1 .- Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 po stronie 

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 września 2017 r.

FB-BP.3111.346.2017. AZ.
Urząd Gminy 
Gromadka

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.175.2017.MF.1368 (nr wewnętrzny MF052) z dnia 08 czerwca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że dokonano zmiany 

podziału dotacji przekazywanych z budżetu państwa w następującej szczegółowości:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Gminy 
Gromadka

10 000

Razem 10 000

Powyższe środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 27), przeznaczone były na 

dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 

2014-2020 ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. -  Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 po stronie 

dochodów.

Z up WOJEWODY D ip O E LA S K iE & e

Celina Marzena Dziedzmk
RADCA GENERALNY



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 września 2017 r.

FB-BP.3111.346.2017. AZ.
Urząd Gminy 
Kamieniec Ząbkowicki

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.175.2017.MF.1368 (nr wewnętrzny MF052) z dnia 08 czerwca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że dokonano zmiany 

podziału dotacji przekazywanych z budżetu państwa w następującej szczegółowości:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Gminy 
Kamieniec Ząbkowicki

15 000

Razem 15 000

Powyższe środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 27), przeznaczone były na 

dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 

2014-2020 ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 1 3 .1 .- Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 po stronie 

dochodów.

up. WDJEWOOy DRNOŚLĄSKłEGO

f o m i o /
Celina Marze na Dziedziak 

RADCA GE NERALNY



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 września 2017 r.

FB-BP.3111.346.2017.AZ.
Urząd Gminy 
Kostomłoty

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.175.2017.MF.1368 (nr wewnętrzny MF052) z dnia 08 czerwca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że dokonano zmiany 

podziału dotacji przekazywanych z budżetu państwa w następującej szczegółowości:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Gminy 
Kostomłoty

2 800

Razem 2 800

Powyższe środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 27), przeznaczone były na 

dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 

2014-2020 ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. -  Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 po stronie 

dochodów.

Z  up. W O JEW O p Y  QOrLM |śLA S K i£ G ('

Celina Marzena Dziedziak 
RADCA GfcHERALNY



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 września 2017 r.

FB-BP.3111.346.2017. AZ.
Urząd Gminy 
Lewin Kłodzki

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.175.2017.MF.1368 (nr wewnętrzny MF052) z dnia 08 czerwca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że dokonano zmiany 

podziału dotacji przekazywanych z budżetu państwa w następującej szczegółowości:

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Gminy 
Lewin Kłodzki

23 000

Razem 23 000

Powyższe środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 27), przeznaczone były na 

dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 

2014-2020 ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. — Pomoc i integracj a społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 po stronie 

dochodów.

Z up. WOJEWODY DOMOSLĄSKIEGO 

Celina Marzena Dziedzi&k
RADCA GENERALNY



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 września 2017 r.

FB-BP.3111.346.2017.AZ.
Urząd Gminy 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.175.2017.MF.1368 {nr wewnętrzny MF052) z dnia 08 czerwca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że dokonano zmiany 

podziału dotacji przekazywanych z budżetu państwa w następującej szczegółowości:

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Gminy 
Lubań

6 300

Razem 6 300

Powyższe środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 27), przeznaczone były na 

dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 

2014-2020 ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1.— Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 po stronie 

dochodów.

2 up. WOJEWODY DOtNOfiLĄSKIEG

¡ h t o i f c /
Celina Marzena Dziedziak 

RADCA GENERALNY

O



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 września 2017 r.

FB-BP.3111.346.2017.AZ.
Urząd Gminy 
Malczyce

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.175.2017.M F.1368 (nr wewnętrzny MF052) z dnia 08 czerwca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że dokonano zmiany 

podziału dotacji przekazywanych z budżetu państwa w następującej szczegółowości:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Gminy 
Malczyce

9 500

Razem 9 500

Powyższe środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 27), przeznaczone były na 

dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 

2014-2020 ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13 .1 .- Pomoc i integracj a społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 po stronie 

dochodów.

Z up. WOJEWODY od tN ^ LĄSKIEG G

Celina MarkenaDzi&dziak
RADCA  G ENERALNY



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 września 2017 r.

FB-BP.3111.346.2017. A Z .
Urząd Gminy 
Miękinia

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.175.2017.MF.1368 (nr wewnętrzny MF052) z dnia 08 czerwca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że dokonano zmiany 

podziału dotacji przekazywanych z budżetu państwa w następującej szczegółowości:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Gminy 
Miękinia

7 600

Razem 7 600

Powyższe środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 27), przeznaczone były na 

dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 

2014-2020 ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1.— Pomoc i integracj a społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 po stronie 

dochodów.

Z up. WOJEWODY,DOLNOŚLĄSKIEGO

Dziedziak 
RA.LNY

Celina M
RADCA GEf'



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 września 2017 r.

FB-BP.3111.346.2017. AZ.
Urząd Gminy 
Nowa Ruda

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.175.2017.MF.1368 (nr wewnętrzny MF052) z dnia 08 czerwca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że dokonano zmiany 

podziału dotacji przekazywanych z budżetu państwa w następującej szczegółowości:

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Gminy 
Nowa Ruda

31 580

Razem 31 580

Powyższe środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 27), przeznaczone były na 

dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 

2014-2020 ustanowionego uchwałą Rady M inistrów nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. -  Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 po stronie 

dochodów.

2 up. WOJEWODY DO^NO^LĄSKłECO

Celina Marzena Dziedziak
RADCA GENERALNY



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 września 2017 r.

FB-BP.3111.346.2017AZ.
Urząd Gminy 
Pielgrzymka

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.175.2017.MF.1368 (nr wewnętrzny MF052) z dnia 08 czerwca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że dokonano zmiany 

podziału dotacji przekazywanych z budżetu państwa w następującej szczegółowości:

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Gminy 
Pielgrzymka

30 000

Razem 30 000

Powyższe środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 27), przeznaczone były na 

dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 

2014-2020 ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1.— Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 po stronie 

dochodów.

Z up. W O JEW O D Y  DO^NOaLĄSKfSfiO

tp io L o J
Celina Irfarzerja Dziedziak 

RADCA GENERALNY



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 września 2017 r.

FB-BP.3111.346.2017. AZ.
Urząd Gminy 
Przeworno

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.175.2017.MF.1368 (nr wewnętrzny MF052) z dnia 08 czerwca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że dokonano zmiany 

podziału dotacji przekazywanych z budżetu państwa w następującej szczegółowości:

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Gminy 
Przeworno

6 000

Razem 6 000

Powyższe środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 27), przeznaczone były na 

dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 

2014-2020 ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13 .1 .- Pomoc i integracj a społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 po stronie 

dochodów.

: up. WOJEWODY DOU^OŚLĄSKtEaO

Celina K m nem D ziedziak  
RADCA GEN ERALNY

/



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 września 2017 r.

FB-BP.3111.346.2017. AZ.
Urząd Gminy 
Sulików

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.175.2017.MF.1368 (nr wewnętrzny MF052) z dnia 08 czerwca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że dokonano zmiany 

podziału dotacji przekazywanych z budżetu państwa w następującej szczegółowości:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Gminy 
Sulików

25 834

Razem 25 834

Powyższe środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 27), przeznaczone były na 

dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 

2014-2020 ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1.— Pomoc i integracj a społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 po stronie 

dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M orzem Dziedziak 
r a d c a  g e n e r a ln y



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 września 2017 r.

FB-BP.3111.346.2017. AZ.
Urząd Gminy 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.175.2017.M F.1368 (nr wewnętrzny MF052) z dnia 08 czerwca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że dokonano zmiany 

podziału dotacji przekazywanych z budżetu państwa w następującej szczegółowości:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Gminy 
Świdnica

27 000

Razem 27 000

Powyższe środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 27), przeznaczone były na 

dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 

2014-2020 ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1.— Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 po stronie 

dochodów.

LĄSKfEGC

Celina M arzeia Dziedziak
RADCA GEUERALNY



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 września 2017 r.

FB-BP.3111.346.2017. AZ.
Urząd Gminy 
Wisznia Mała

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.175.2017.MF.1368 (nr wewnętrzny MF052) z dnia 08 czerwca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że dokonano zmiany 

podziału dotacji przekazywanych z budżetu państwa w następującej szczegółowości:

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Gminy 
Wisznia Mała

8 338

Razem 8 338

Powyższe środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 27), przeznaczone były na 

dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 

2014-2020 ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1.; — Pomoc i integracj a społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 po stronie 

dochodów.

up. W O JEW O D Y D O U  JLĄSKIEGG

Celina Mzirzem Dzieiziak 
RADCA GENERALNY



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 września 2017 r.

F5HBP.3111.346.2017. A Z .
Urząd Gminy 
Zawonia

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.175.2017.MF.1368 (nr wewnętrzny MF052) z dnia 08 czerwca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że dokonano zmiany 

podziału dotacji przekazywanych z budżetu państwa w następującej szczegółowości:

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Gminy 
Zawonia

20 000

Razem 20 000

Powyższe środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 27), przeznaczone były na 

dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 

2014-2020 ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na 2017 rok w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1.— Pomoc i integracj a społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 po stronie 

dochodów.

up. W O JEW O D Y  p Q p (0sjjĄSK IEG i'

Celina MarzenL Dziedziuk
RADCA GENERALNY


