
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

F B -B P .3 111.350.2017.AZ.
Urząd Gminy 
Borów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 138/2017 z dnia 

14 września 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany: 

____________________________________   /w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Gminy Borów 19 000

Razem 19 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nrZP-ZS.3111.117.2017.AMzdnia 12 września 2017 r.

Środki w powyższym rozdziale przeznaczone są na dofinansowanie zadań 

realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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 DOLNOŚLĄSKIEGO

^ ty ia  SŹfrała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

FB-BP.3111.350.2017. AZ.
Urząd Gminy 
Ciepłowody

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 138/2017 z dnia 

14 września 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Gminy 
Ciepłowody

997

Razem 997

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nrZP-ZS.3111.117.2017.AM zdnia 12 września2017 r.

Środki w powyższym rozdziale przeznaczone były na dofinansowanie zadań 

realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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 D O L IŃ S K IE G O

^ y ta  Sapała 
d y r e k t o r  w y d z ia łu

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

FB-BP.3111.350.2017. AZ.
Urząd Gminy 
Czernica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 138/2017 z dnia 

14 września 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany: 
______________________   /w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Gminy Czernica 4 720

Razem 4 720

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.117.2017.AM z dnia 12 września 2017 r.

Środki w powyższym rozdziale przeznaczone były na dofinansowanie zadań 

realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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 DOLNOŚLĄSKIEGO

^idyta sdfafa
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

FB-BP.3111.350.2017. AZ.
Urząd Gminy 
Długołęka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 138/2017 z dnia 

14 września 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany: 
____________________________________   /w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Gminy Długołęka 4 300

Razem 4 300

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.117.2017.AM z dnia 12 września 2017 r.

Środki w powyższym rozdziale przeznaczone były na dofinansowanie zadań 

realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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. ^ UP- WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

¿Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

FB-BP.3111.350.2017.AZ.
Urząd Gminy 
Domaniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 138/2017 z dnia 

14 września 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

_________     /w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Gminy Domaniów 8 000

Razem 8 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.117.2017.AM z dnia 12 września 2017 r.

Środki w powyższym rozdziale przeznaczone są na dofinansowanie zadań 

realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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 

dochodow. z up W0JEW0DY DOLNOŚLĄSKIEGO

^£dyta% Ź ipala
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

FB-BP.3111.350.2017.AZ.
Urząd Gminy 
Dzierżoniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 138/2017 z dnia 

14 września 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany: 
______________________    /w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Gminy 
Dzierżoniów

21 015

Razem 21 015

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

nr ZP-ZS.3111.117.2017.AM z dnia 12 września 2017 r .

Środki w powyższym rozdziale przeznaczone są na dofinansowanie zadań 

realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” .

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. W O JE W O ptfO L ^O ^SK lE G O

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

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

F B -B P .3 111.350.2017. AZ.
Urząd Gminy 
Gaworzyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 138/2017 z dnia 

14 września 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
_________     /w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Gminy Gaworzyce 5 000

Razem 5 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

nr ZP-ZS.3111.117.2017.AM z dnia 12 września 2017 r.

Środki w powyższym rozdziale przeznaczone są na dofinansowanie zadań 

realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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 DOLNOŚLĄSKIEGO

¿£dyla î cd a  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

FB-BP.3111.3 50.2017AZ.
Urząd Gminy 
Janowice Wielkie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 138/2017 z dnia 

14 września 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Gminy Janowice 
Wielkie

800

Razem 800

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.117.2017.AM z dnia 12 września 2017 r.

Środki w powyższym rozdziale przeznaczone są na dofinansowanie zadań 

realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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.
2 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

fy y ta  Sotfcła
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

FB-BP.3111.350.2017. AZ.
Urząd Gminy 
Jemielno

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 138/2017 z dnia 

14 września 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany: 
____________________________________    /w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Gminy Jemielno 392

Razem 392

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

nr ZP-ZS.3111.117.2017.AM z dnia 12 września 2017 r.

Środki w powyższym rozdziale przeznaczone są na dofinansowanie zadań 

realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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.

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

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

FB-BP.3111.350.2017AZ.
Urząd Gminy 
Kostomłoty

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 138/2017 z dnia 

14 września 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany: 
____________________________________   /w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Gminy 
Kostomłoty

1 200

Razem 1200

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

nr ZP-ZS.3111.117.2017.AM z dnia 12 września 2017 r.

Środki w powyższym rozdziale przeznaczone były na dofinansowanie zadań 

realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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. w o je w o o ^ d 9 l n q £ l ą s k ie g o

E?.yta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

FB-BP.3111.350.2017. AZ.
Urząd Gminy 
Krośnice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 138/2017 z dnia 

14 września 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany: 
_____________________  /w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Gminy Krośnice 1 700

Razem 1 700

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.117.2017.AM z dnia 12 września 2017 r.

Środki w powyższym rozdziale przeznaczone są na dofinansowanie zadań 

realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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 DOLNOŚLĄSKIEGO

'dyia Sapała 
d y r e k t o r  w y d z ia łu

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

FB-BP.3111.350.2017.AZ.
Urząd Gminy 
Lewin Kłodzki

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 138/2017 z dnia

14 września 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

_________     /w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Gminy Lewin 
Kłodzki

7 000

Razem 7 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.117.2017.AM z dnia 12 września 2017 r.

Środki w powyższym rozdziale przeznaczone były na dofinansowanie zadań 

realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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

X  '
tT dyta Sapała 

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

FB-BP.3111.3 50.2017 AZ.
Urząd Gminy 
Lubań

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 138/2017 z dnia 

14 września 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
_________     /w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Gminy Lubań 8 700

Razem 8 700

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.117.2017.AM z dnia 12 września 2017 r.

Środki w powyższym rozdziale przeznaczone były na dofinansowanie zadań 

realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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. l  up W0JEW0DY DOLNOŚLĄSKIEGO

E it̂ S a p e& P ^  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

FB-BP.3111.350.2017. AZ.
Urząd Gminy 
Malczyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 138/2017 z dnia 

14 września 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany: 
_____________________   /w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Gminy Malczyce 500

Razem 500

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

nr ZP-ZS.3111.117.2017.AM z dnia 12 września 2017 r.

Środki w powyższym rozdziale przeznaczone były na dofinansowanie zadań 

realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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. W 0JEW 0D>D0m 3ŚLĄSKIEG0

E?.ytu Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

FB-BP.3111.350.2017 AZ.
Urząd Gminy 
Marciszów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 138/2017 z dnia 

14 września 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Gminy Marciszów 23 432

Razem 23 432

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.117.2017.AM z dnia 12 września 2017 r.

Środki w powyższym rozdziale przeznaczone są na dofinansowanie zadań 

realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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 DOLNOŚLĄSKIEGO 

'

i WYDZIAŁ 
Finansów i Budżetu

^Edyla S&pc.fa 
DYREKTOR WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

FB-BP.3111.3 50.2017. AZ.
Urząd Gminy 
Miękinia

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 138/2017 z dnia 

14 września 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Gminy Miękinia 21 900

Razem 21 900

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.117.2017.AM z dnia 12 września 2017 r.

Środki w powyższym rozdziale przeznaczone były na dofinansowanie zadań 

realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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 DOLNOŚLĄSKIEGO

idyta zapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

FB-BP.3111.350.2017.AZ.
Urząd Gminy 
Miłkowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 138/2017 z dnia 

14 września 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

_________     /w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Gminy Miłkowice 13 000

Razem 13 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

nr ZP-ZS.3111.117.2017.AM z dnia 12 września 2017 r.

Środki w powyższym rozdziale przeznaczone są na dofinansowanie zadań 

realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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 DOLNOŚLĄSKIEGO

¿Ed,yta 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

FB-BP.3111.350.2017 AZ.
Urząd Gminy 
Nowa Ruda

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 138/2017 z dnia 

14 września 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Gminy Nowa 
Ruda

3 420

Razem 3 420

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.117.2017 A M  z dnia 12 września 2017 r.

Środki w powyższym rozdziale przeznaczone były na dofinansowanie zadań 

realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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 DOLNOŚLĄSKIEGO

^L dytc^ćrpciła  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

FB-BP.3111.350.2017. AZ.
Urząd Gminy 
Oława

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 138/2017 z dnia 

14 września 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany: 
_________________________________________________________________  /w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Gminy Oława 2 000

Razem 2 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.117.2017.AM z dnia 12 września 2017 r.

Środki w powyższym rozdziale przeznaczone są na dofinansowanie zadań 

realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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

ryta
d y r S k t c r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

FB-BP.3111.350.2017.AZ.
Urząd Gminy 
Siekierczyn

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 138/2017 z dnia 

14 września 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany: 
_____________________   /w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Gminy 
Siekierczyn

2 770

Razem 2 770

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

nrZP-ZS.3111.117.2017.AM zdnia 12 września 2017 r.

Środki w powyższym rozdziale przeznaczone są na dofinansowanie zadań 

realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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 lip. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

E ^yta
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

FB-BP.3111.350.2017.AZ.
Urząd Gminy 
Stoszowice

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 138/2017 z dnia 

14 września 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Gminy Stoszowice 13 000

Razem 13 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.117.2017.AM z dnia 12 września 2017 r.

Środki w powyższym rozdziale przeznaczone są na dofinansowanie zadań 

realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Jednocześnie informuję, Ze 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

‘¿Edyta Sr pała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

FB-BP.3111.350.2017. AZ.
Urząd Gminy 
Sulików

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 138/2017 z dnia 

14 września 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany: 
______________________________________________________   /w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Gminy Sulików 4 166

Razem 4 166

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.117.2017.AM z dnia 12 września 2017 r.

Środki w powyższym rozdziale przeznaczone były na dofinansowanie zadań 

realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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.

mtNOŚLĄSKIEGO

i Sapała
R WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

FB-BP.3111.350.2017. AZ.
Urząd Gminy 
Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 138/2017 z dnia 

14 września 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

_________     /w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Gminy Świdnica 7 500

Razem 7 500

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

nr ZP-ZS.3111.117.2017.AM z dnia 12 września 2017 r.

Środki w powyższym rozdziale przeznaczone były na dofinansowanie zadań 

realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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 DOLNOŚLĄSKIEGO

h
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

FB-BP.3111.350.2017. AZ.
Urząd Gminy 
Wisznia Mała

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 138/2017 z dnia 

14 września 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Gminy Wisznia 
Mała

2 978

Razem 2 978

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.117.2017.AM z dnia 12 września 2017 r.

Środki w powyższym rozdziale przeznaczone były na dofinansowanie zadań 

realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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.
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Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu


