
FB-BP.3111.645.2017.KR

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2017 r.

Urząd Gminy 
Bolesławiec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 326/2017 

z dnia 28 listopada 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 Bolesławiec 10 600
Razem 10 600

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.233.2017.AN z dnia 24 listopada 2017 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie 

zadań własnych, realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin 

w zakresie dożywiania: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w IV kwartale roku 2017.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu

WOJEWODYDOLNOŚLĄSKIEGO



FB-BP.3111.645.2017.KR

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2017 r.

Urząd Gminy 
Chojnów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 326/2017 

z dnia 28 listopada 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 Chojnów 11 640
Razem 11 640

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.233.2017.AN z dnia 24 listopada 2017 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie 

zadań własnych, realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin 

w zakresie dożywiania: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w IV kwartale roku 2017.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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. W0JEWP8Y DOLNOŚLĄSKIEGO

Cf  //-? ''
Edyta Sapała 

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.645.2017.KR

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2017 r.

Urząd Gminy 
Ciepłowody

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 326/2017 

z dnia 28 listopada 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 5 000
Razem 5 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.233.2017AN z dnia 24 listopada 2017 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie 

zadań własnych, realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin 

w zakresie dożywiania: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w IV kwartale roku 2017.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.645.2017.KR

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2017 r.

Urząd Gminy 
Czernica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 326/2017 

z dnia 28 listopada 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 10 580
Razem 10 580

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.233.2017.AN z dnia 24 listopada 2017 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie 

zadań własnych, realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin 

w zakresie dożywiania: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w IV kwartale roku 2017.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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 ^ 0 0 Y ^ ^ W 0 Ś L Ą S K ! E G Q

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.645.2017.KR

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2017 r.

Urząd Gminy 
Gaworzyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 326/2017 

z dnia 28 listopada 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 4 000
Razem 4 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.233.2017AN z dnia 24 listopada 2017 r.

Zwiększenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie 

zadań własnych, realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin 

w zakresie dożywiania: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w IV kwartale roku 2017.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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

Edyta Sa^Ćfta
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.645.2017.KR
Urząd Gminy 
Gromadka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 326/2017 

z dnia 28 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Gminy Gromadka 6 100
Razem 6 100

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.233.2017.AN z dnia 24 listopada 2017 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie 

zadań własnych, realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin 

w zakresie dożywiania: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w IV kwartale roku 2017.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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 0JEW 0D^C0LN0ŚL^?KIEG0

Eaytn Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.645.2017.KR

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2017 r.

Urząd Gminy 
Janowice Wielkie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 326/2017 

z dnia 28 listopada 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 1 500
Razem 1 500

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.233.2017.ANz dnia 24 listopada 2017 r.

Zwiększenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie 

zadań własnych, realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin 

w zakresie dożywiania: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w IV kwartale roku 2017.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.645.2017.KR
Urząd Gminy 
Kamieniec Ząbkowicki

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 326/2017 

z dnia 28 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Gminy Kamieniec 
Ząbkowicki 3 966

Razem 3 966
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.233.2017A N  z dnia 24 listopada 2017 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie 

zadań własnych, realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin 

w zakresie dożywiania: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w IV kwartale roku 2017.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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. WOJEWOp* DOLNpŚLĄSKIEGO

¿ rEdyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.645.2017.KR
Urząd Gminy 
Kobierzyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 326/2017 

z dnia 28 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Gminy Kobierzyce 9 000
Razem 9 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.233.2017.AN z dnia 24 listopada 2017 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie 

zadań własnych, realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin 

w zakresie dożywiania: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w IV kwartale roku 2017.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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.

Zup. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

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



FB-BP.3111.645.2017.KR

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2017 r.

Urząd Gminy 
Kondratowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 326/2017 

z dnia 28 listopada 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 Kondratowice 6 300
Razem 6 300

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.233.2017.AN z dnia 24 listopada 2017 r.

Zwiększenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie 

zadań własnych, realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin 

w zakresie dożywiania: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w IV kwartale roku 2017.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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'Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.645.2017.KR

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2017 r.

Urząd Gminy 
Lewin Kłodzki

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 326/2017 

z dnia 28 listopada 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 Lewin Kłodzki 3 600
Razem 3 600

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.233.2017.ANz dnia 24 listopada 2017 r.

Zwiększenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie 

zadań własnych, realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin 

w zakresie dożywiania: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w IV kwartale roku 2017.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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 jE w ra y  c 

Edyta S _
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.645.2017.KR

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2017 r.

Urząd Gminy 
Lubań

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 326/2017 

z dnia 28 listopada 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 Lubań 1 000
Razem 1 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.233.2017.AN z dnia 24 listopada 2017 r.

Zwiększenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie 

zadań własnych, realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin 

w zakresie dożywiania: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w IV kwartale roku 2017.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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.

Finansów i Budżetu
DYREKTOR WYDZIAŁU



FB-BP.3111.645.2017.KR

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2017 r.

Urząd Gminy 
Malczyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 326/2017 

z dnia 28 listopada 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 5 000
Razem 5 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.233.2017.AN z dnia 24 listopada 2017 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie 

zadań własnych, realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin 

w zakresie dożywiania: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w IV kwartale roku 2017.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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

C AEdyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.645.2017.KR

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2017 r.

Urząd Gminy 
Marciszów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 326/2017 

z dnia 28 listopada 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 Marciszów 5 648
Razem 5 648

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.233.2017.AN z dnia 24 listopada 2017 r.

Zwiększenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie 

zadań własnych, realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin 

w zakresie dożywiania: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w IV kwartale roku 2017.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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

'ęiyta sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.645.2017.KR

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2017 r.

Urząd Gminy 
Nowa Ruda

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 326/2017 

z dnia 28 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dziai Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Gminy Nowa Ruda 4 800
Razem 4 800

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.233.2017.AN z dnia 24 listopada 2017 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie 

zadań własnych, realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin 

w zakresie dożywiania: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w IV kwartale roku 2017.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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. WQJEY^/iiY D0^^ŚtJ\SKIE;G0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.645.2017.KR

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2017 r.

Urząd Gminy 
Oleśnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 326/2017 

z dnia 28 listopada 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 Oleśnica 38 400
Razem 38 400

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.233.2017.AN z dnia 24 listopada 2017 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie 

zadań własnych, realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin 

w zakresie dożywiania: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w IV kwartale roku 2017.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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 stanowa podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. W O JEW pY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.645.2017.KR
Urząd Gminy 
Pęcław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 326/2017 

z dnia 28 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2017 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Gminy Pęcław 4 700
Razem 4 700

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.233.2017.AN z dnia 24 listopada 2017 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie 

zadań własnych, realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin 

w zakresie dożywiania: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w IV kwartale roku 2017.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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. W0JEW£QY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Śapcila 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.645.2017.KR
Urząd Gminy 
Przeworno

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 326/2017 

z dnia 28 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2017 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Gminy Przeworno 500
Razem 500

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.233.2017.AN z dnia 24 listopada 2017 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie 

zadań własnych, realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin 

w zakresie dożywiania: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w IV kwartale roku 2017.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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 pay  d o ln o ś lą s k ie g o

Edyta. Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.645.2017.KR
Urząd Gminy 
Sulików

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 326/2017 

z dnia 28 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 listopada 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Gminy Sulików 21 073
Razem 21 073

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.233.2017.AN z dnia 24 listopada 2017 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie 

zadań własnych, realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin 

w zakresie dożywiania: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w IV kwartale roku 2017.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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

^E d y ta & p a la  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu


