
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.215.2017.KR.

Urząd Miasta 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS9.4143.3.27.2017.MF.1442 (nr wewnętrzny MF056) z dnia 21 czerwca 2017 r. 

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

następujące zmiany:

/w  złotych/

Dziai Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2030 UM Dzierżoniów 136 403,39

Razem 136 403,39

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 55) przeznaczone 

są na dofinansowanie zadań, wynikających z programu wieloletniego „Senior+”

na lata 2015-2020.

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 13.1.4. -  Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie 13.1.4.1. - Wspieranie aktywnego starzenia się.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edy£aSapafąy~r'
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.215.2017.KR.

Urząd Miasta 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS9.4143.3.27.2017.MF.1442 (nr wewnętrzny MF056) z dnia 21 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 zwiększenia

852 85295 2030 UM Świdnica 382 067,52

Razem 382 067,52

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 55) przeznaczone 

są na dofinansowanie zadań, wynikających z programu wieloletniego „Senior+”

na lata 2015-2020.

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 13.1.4. -  Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie 13.1.4.1. - Wspieranie aktywnego starzenia się.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyfófapitfi?''
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.215.2017.KR.

Urząd Miasta 
Jawor

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS9.4143.3.27.2017.MF.1442 (nr wewnętrzny MF056) z dnia 21 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 zwiększenia

852 85295 2030 UM Jawor 64 944,00

Razem 64 944,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 55) przeznaczone 

są na dofinansowanie zadań, wynikających z programu wieloletniego „Senior+”

na lata 2015-2020.

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 13.1.4. -  Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie 13.1.4.1. - Wspieranie aktywnego starzenia się.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewa wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF056.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Myta Śapaki 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.215.2017.KR.

Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS9.4143.3.27.2017.MF.1442 (nr wewnętrzny MF056) z dnia 21 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 zwiększenia

852 85295 2030 UM Legnica 82 168,49

Razem 82 168,49

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 55) przeznaczone 

są na dofinansowanie zadań, wynikających z programu wieloletniego „Senior+” 

na lata 2015-2020.

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 13.1.4. -  Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie 13.1.4.1. - Wspieranie aktywnego starzenia się.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

iyta SafMa 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.215.2017.KR.

Urząd Miasta 
Pieszyce

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS9.4143.3.27.2017.MF.1442 (nr wewnętrzny MF056) z dnia 21 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 zwiększenia

852 85295 6330 UM Pieszyce 77 300,00

Razem 77 300,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 55) przeznaczone 

są na dofinansowanie zadań, wynikających z programu wieloletniego „Senior+” 

na lata 2015-2020.

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 13.1.4. -  Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie 13.1.4.1. - Wspieranie aktywnego starzenia się.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.215.2017.KR.

Urząd Miasta 
Piława Górna

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS9.4143.3.27.2017.MF.1442 (nr wewnętrzny MF056) z dnia 21 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 zwiększenia

852 85295 6330 UM Piława Górna 91 741,00

Razem 91 741,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 55) przeznaczone 

są na dofinansowanie zadań, wynikających z programu wieloletniego „Senior+” 

na lata 2015-2020.

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 13.1.4. -  Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie 13.1.4.1. - Wspieranie aktywnego starzenia się.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. WOJEWpBY^pkWOŚtĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.215.2017.KR.

Urząd Miasta 
Szczawno Zdrój

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS9.4143.3.27.2017.MF.1442 (nr wewnętrzny MF056) z dnia 21 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 zwiększenia

852 85295 2030
UM Szczawno Zdrój

46 125,00

852 85295 6330 150 000,00

Razem 196 125,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 55) przeznaczone 

są na dofinansowanie zadań, wynikających z programu wieloletniego „Senior+”

na lata 2015-2020.

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 13.1.4. -  Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie 13.1.4.1. - Wspieranie aktywnego starzenia się.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF056.
J v  Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.215.2017.KR.

Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS9.4143.3.27.2017.MF.1442 (nr wewnętrzny MF056) z dnia 21 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 zwiększenia

852 85295 2030 UM Wrocław 48 708,00

Razem 48 708,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 55) przeznaczone 

są na dofinansowanie zadań, wynikających z programu wieloletniego „Senior+”

na lata 2015-2020.

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 13.1.4. -  Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie 13.1.4.1. - Wspieranie aktywnego starzenia się.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Zup.

Finansów i Budżetu

WGJEWO0Y DOLNOŚLĄSKIEGO

Zdyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.215.2017.KR.

Urząd Miasta i Gminy 
Głuszyca

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS9.4143.3.27.2017.MF.1442 (nr wewnętrzny MF056) z dnia 21 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 zwiększenia

852 85295 2030 UMiG Głuszyca 35 424,00

Razem 35 424,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 55) przeznaczone 

są na dofinansowanie zadań, wynikających z programu wieloletniego „Senior+”

na lata 2015-2020.

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 13.1.4. -  Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie 13.1.4.1. - Wspieranie aktywnego starzenia się.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  M F 0 5 6 .

Z up. WOJEWp&Y ^tNOŚŁĄSK IEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.215.2017.KR.

Urząd Miasta i Gminy 
Lądek Zdrój

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS9.4143.3.27.2017.MF.1442 (nr wewnętrzny MF056) z dnia 21 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 zwiększenia

852 85295 6330 UMiG Lądek Zdrój 154 785,00

Razem 154 785,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 55) przeznaczone 

są na dofinansowanie zadań, wynikających z programu wieloletniego „Senior+”

na lata 2015-2020.

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 13.1.4. -  Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie 13.1.4.1. - Wspieranie aktywnego starzenia się.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. W O J E W ^ f  DptfiOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.215.2017.KR.

Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS9.4143.3.27.2017.M F.1442 (nr wewnętrzny MF056) z dnia 21 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 zwiększenia

852 85295 6330 UMiG Lubawka 300 000,00

Razem 300 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 55) przeznaczone 

są na dofinansowanie zadań, wynikających z programu wieloletniego „Senior+”

na lata 2015-2020.

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 13.1.4. -  Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie 13.1.4.1. - Wspieranie aktywnego starzenia się.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. WOJEWOp^DpkNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.215.2017.KR.

Urząd Miasta i Gminy 
Milicz

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS9.4143.3.27.2017.MF.1442 (nr wewnętrzny MF056) z dnia 21 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 zwiększenia

852 85295 6330 UMiG Milicz 150 000,00

Razem 150 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 55) przeznaczone 

są na dofinansowanie zadań, wynikających z programu wieloletniego „Senior+”

na lata 2015-2020.

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 13.1.4. -  Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie 13.1.4.1. - Wspieranie aktywnego starzenia się.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. W 0 JE ^€ f5Y ^Ń 0 Ś L Ą S K IE G 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.215.2017.KR.

Urząd Miasta i Gminy 
Prusice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS9.4143.3.27.2017.MF.1442 (nr wewnętrzny MF056) z dnia 21 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 zwiększenia

852 85295 2030 UMiG Prusice 17 712,00

Razem 17 712,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 55) przeznaczone 

są na dofinansowanie zadań, wynikających z programu wieloletniego „Senior+” 

na lata 2015-2020.

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 13.1.4. -  Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie 13.1.4.1. - Wspieranie aktywnego starzenia się.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up.

tdyra  Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu

W O JEW O DYDpL^LĄSK IEG O



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.215.2017.KR.

Urząd Miasta i Gminy 
Strzegom

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS9.4143.3.27.2017.MF. 1442 (nr wewnętrzny MF056) z dnia 21 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 zwiększenia

852 85295 2030 UMiG Strzegom 88 560,00

Razem 88 560,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 55) przeznaczone 

są na dofinansowanie zadań, wynikających z programu wieloletniego „S e n io r+ ”  

na lata 2015-2020.

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 13.1.4. -  Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie 13.1.4.1. - Wspieranie aktywnego starzenia się.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

2 up. W0JEW0^ D Q ^ Ś L Ą S K IE G 0

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

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.215.2017.KR.

Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

W związku ' z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS9.4143.3.27.2017.MF.1442 (nr wewnętrzny MF056) z dnia 21 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 zwiększenia

852 85295 2030 UMiG Trzebnica 47 232,00

Razem 47 232,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 55) przeznaczone 

są na dofinansowanie zadań, wynikających z programu wieloletniego „Senior+” 

na lata 2015-2020.

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 13.1.4. -  Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie 13.1.4.1. - Wspieranie aktywnego starzenia się.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

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

Z up. WOJEWOpMtfOJ^ŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.215.2017.KR.

Urząd Gminy 
Wińsko

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS9.4143.3.27.2017.MF.1442 (nr wewnętrzny MF056) z dnia 21 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 zwiększenia

852 85295 6330 UG Wińsko 300 000,00

Razem 300 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 55) przeznaczone 

są na dofinansowanie zadań, wynikających z programu wieloletniego „Senior+” 

na lata 2015-2020.

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 13.1.4. -  Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie 13.1.4.1. - Wspieranie aktywnego starzenia się.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

v/ tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF056.

Z up. W 0JEW 0DYpiiL^ŚLA$K IEG0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.215.2017.KR.

Urząd Gminy 
Wisznia Mała

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS9.4143.3.27.2017.MF.1442 (nr wewnętrzny MF056) z dnia 21 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 zwiększenia

852 85295 6330 UG Wisznia Mała 150 000,00

Razem 150 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 55) przeznaczone 

są na dofinansowanie zadań, wynikających z programu wieloletniego „Senior+”

na lata 2015-2020.

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 13.1.4. -  Wspieranie aktywnego starzenia się,

Działanie 13.1.4.1. - Wspieranie aktywnego starzenia się.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MFG56.

Z up. WOJE^015y  atfj^lOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu


