
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.219.2017.KR.
Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

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

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

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 UMiG Bardo 35 800

Razem 35 800

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

są 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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF052.
Z  up. W O JE W O D Ą O L N C IŚ LĄ S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.219.2017.KR.
Urząd Miasta i Gminy 
Bierutów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

Nr MF/FS4.4143.3.175.2017MF.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 zwiększenia

852 85230 2030 UMiG Bierutów 33 584

Razem 33 584

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

są 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 strome dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF052.

z up. W0JEW^D015W^SKIEG0

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

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.219.2017.KR.
Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

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

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

następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 UMiG Bogatynia 34 900

Razem 34 900

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

są 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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF052.

up
Z u p .W O jy ^ V & e C N O S ^ K IE G O

o v i » i rFinansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.219.2017.KR.
Urząd Miasta i Gminy 
Bolków

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

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

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

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 UMiG Bolków 22 666

Razem 22 666

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

są 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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF052.
Z u p. WOJEWODYpOLNpŚî SKlEGO

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

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.219.2017.KR.
Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

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

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

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 UMiG Brzeg Dolny 32 775

Razem 32 775

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

są 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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF052.
2 u p. W O J E W O D V p O L N j 0̂ L Ą ,q K 'I E 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 27 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.219.2017.KR.
Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

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

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

następujące zmiany:

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 UMiG Bystrzyca Kłodzka 132 850

Razem 132 850

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

są 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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF052.
z up.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.219.2017.KR.
Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

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

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

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 UMiG Chocianów 14 400

Razem 14 400

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

są 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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF052.
F Z up. W0J6WpaY^W0$LĄ?KIE60

‘Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.219.2017.KR.
Urząd Miasta i Gminy 
Głuszyca

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

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

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

następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 UMiG Głuszyca 32 198

Razem 32 198

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

są 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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF052.
2 up. W O J E W O O p O L N J ^ S K I E G O

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

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.219.2017.KR.
Urząd Miasta i Gminy 
Góra

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

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

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

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 UMiG Góra 57 500

Razem 57 500

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

są 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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF052.

1 up. WOJEW^p>^L^ł0fL^SKl£GO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.219.2017.KR.
Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

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

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

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 UMiG Gryfów Śląski 42 600

Razem 42 600

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

są 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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF052.
Z u p. WOJEWOD>OO^iOŚLĄ.SKjEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.219.2017.KR.
Urząd Miasta i Gminy 
Jaworzyna Śląska

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

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

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

następujące zmiany:
________________________________________________________________________________________________________/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 UMiG Jaworzyna Śląska 15 700

Razem 15 700

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

są 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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF052.
2 up. WOJEWODY OplNOŚLĄSKIEGO

Finansów i Budżetu"”

Edyta Sapała 
d y r e k t o r  w ydzi,



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.219.2017.KR.
Urząd Miasta i Gminy 
Jelcz-Laskowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

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

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

następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 UMiG Jelcz-Laskowice 19 560

Razem 19 560

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

są 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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF052.

2 Up. W O JEW O D Y  DOl>N0ŚLĄ$KIEGO

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

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.219.2017.KR.
Urząd Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

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

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

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 UMiG Kąty Wrocławskie 2 495

Razem 2 495

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

są 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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF052.
Z up. WOJEWpeY DpwiOŚl^SKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.219.2017.KR.
Urząd Miasta i Gminy 
Lądek Zdrój

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

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

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

następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 UMiG Lądek Zdrój 27 782

Razem 27 782

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

są 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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF052.
Z up. WOJEWOOy DOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.219.2017.KR.
Urząd Miasta i Gminy 
Leśna

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

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

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

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 UMiG Leśna 36 120

Razem 36 120

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

są 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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji

Finansów i Budżetu

-  MF052.
Z  up. W 0 JEW 0 D Y ,0 0 lN 0 Ś LĄ S K IE G 0

iyta Sapa ta 
DYREKTOR WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.219.2017.KR.
Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

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

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

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 UMiG Lubawka 22 500

Razem 22 500

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

są 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 strome dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF052.

Z  Up. w o j e w ^ b ^ d o i j ^ ^ ą s k i e g o

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.219.2017.KR.
Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

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

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

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 UMiG Lubomierz 20 559

Razem 20 559

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

są 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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji — MF052.
Z  Up. WOJEW ODY DpiNO ŚLASKIEGO

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

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.219.2017.KR.
Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

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

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

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 UMiG Lwówek Śląski 44 562

Razem 44 562

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

są 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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF052.
W O JE W O D Y ^ O LN O Ś LĄ S K IE G O

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

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.219.2017.KR.
Urząd Miasta i Gminy 
Mieroszów

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

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

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

następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 UMiG Mieroszów 39 400

Razem 39 400

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

są 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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF052.
Z up.

LĄSKIE go

"dyta Sapała
DYREKTOR w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.219.2017.KR.
Urząd Miasta i Gminy 
Międzybórz

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

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

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

następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 UMiG Międzybórz 10 692

Razem 10 692

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

są 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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji M ?Qf?tV0JEW0DY DOLNOŚLĄSKIEGO

DyRE1fró-R W ?^Atu 
Finansów i Budżetu


