
FB-BP.3111.624.2017.KR.
Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

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 zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 listopada 2017 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

8 000

Razem 8 000

Powyższe środki pochodzące 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

2 up. W OJEW ODY DOLNOŚLĄSKIEGO

¿Edyt&fyrpała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.624.2017.KR.
Urząd Miasta i Gminy 
Bolków

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

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 zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 listopada 2017 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Bolków

20 366

Razem 20 366

Powyższe środki pochodzące 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

DO^pŚLĄSKIEGO

Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

Z up. W QJEW 0D



FB-BP.3111.624.2017.KR.
Urząd Miasta i Gminy 
Głuszyca

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

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 zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 listopada 2017 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Głuszyca

7 000

Razem 7 000

Powyższe środki pochodzące 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. W OJEW ODY DOLNOŚLĄSKIEGO

ZIAŁU 
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.624.2017.KR.
Urząd Miasta i Gminy 
Lądek Zdrój

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

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 zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 listopada 2017 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Lądek Zdrój

23 300

Razem 23 300

Powyższe środki pochodzące 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. W OJEW ODY DOLNOŚLĄSKIEGO

^Ędyta. ScfeŹda
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.624.2017.KR.
Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

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 zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
_____________________________________________________________/w złotych/

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 listopada 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka

11 000

Razem 11 000

Powyższe środki pochodzące 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.624.2017.KR.
Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

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 zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 listopada 2017 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

20 559

Razem 20 559

Powyższe środki pochodzące 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. W OJEW ODY DOLNOŚLĄSKIEGO

¿Edyta 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.624.2017.KR.
Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

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 zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 listopada 2017 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

29 500

Razem 29 500

Powyższe środki pochodzące 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. W OJEW ODY DOLNOŚLĄSKIEGO

zdyta  Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁ U

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.624.2017.KR.
Urząd Miasta i Gminy 
Międzylesie

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

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 zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 listopada 2017 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Międzylesie

10 000

Razem 10 000

Powyższe środki pochodzące 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. W OJEW ODY DC^W0 ŚLĄSKIEGO

Łdyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.624.2017.KR.

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 23 listopada 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Nowogrodziec

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

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 zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Nowogrodziec

15 000

Razem 15 000

Powyższe środki pochodzące 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. W OJEW ODY DOLNOŚLĄSKIEGO

rjfdyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.624.2017.KR.
Urząd Miasta i Gminy 
Pieńsk

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

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 zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 listopada 2017 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Pieńsk

10 000

Razem 10 000

Powyższe środki pochodzące 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up.

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu

W0JEV



FB-BP.3111.624.2017.KR.
Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

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 zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 listopada 2017 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

2 500

Razem 2 500

Powyższe środki pochodzące 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up WOJEW OP*  DOLKUSKIEGO

¿ i
Edyta Sapała 

d y r e k t o r  w y d z ia łu
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.624.2017.KR.
Urząd Miasta i Gminy 
Strzegom

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

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 zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
____________________________________ /w złotych/

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 listopada 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Strzegom

20 000

Razem 20 000

Powyższe środki pochodzące 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Łcfyta Sapał
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.624.2017.KR.
Urząd Miasta i Gminy 
Węgliniec

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

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 zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 listopada 2017 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Węgliniec

23 000

Razem 23 000

Powyższe środki pochodzące 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Zup.

Finansów i Budżetu

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

M yta  Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU



FB-BP.3111.624.2017.KR.
Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

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 zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
________________________________/w złotych/

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 listopada 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

35 400

Razem 35 400

Powyższe środki pochodzące 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. W O JW JP B Y D ^W O Ś L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.624.2017.KR.
Urząd Miasta i Gminy 
Złoty Stok

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

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 zostały wprowadzone 

następujące zmiany:
_______________________________ /w złotych/

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 listopada 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Złoty Stok

4 600

Razem 4 600

Powyższe środki pochodzące 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. W O JEW O DYjęOLNp^LĄSKIEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.624.2017.KR.
Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

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

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 listopada 2017 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

6 420

Razem 6 420

Powyższe środki pochodzące 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 zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

2 up. W O JE ^ D Y D O ^ M e Ś ty S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu


