
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2017 r.

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

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 Ziębice 21 700

Razem 21 700

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.

Z up. m & m p jM Ę & Ą m tW

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 
Złoty Stok

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 Złoty Stok 13 800

Razem 13 800

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. W0JEWP8Y DOLNOŚLĄSKIEGO

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 
Żarów

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 Żarów 15 300

Razem 15 300
.....

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- woj^ o^ olno3 ^ kiego

^d yta  kapała 
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 
Żmigród

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 Żmigród 6 420

Razem 6 420

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 F052.

Z up. W 0JEW 0JEWpfDjjA^ŚUjSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.219.2017.KR.
Urząd Gminy 
Bolesławiec

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 UG Bolesławiec 16 940

Razem 16 940

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. W0JEW0pvt)0^eŚLASKIEG0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.219.2017.KR.
Urząd Gminy 
Borów

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 UG Borów 7 800

Razem 7 800

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. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

zdyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.219.2017.KR.
Urząd Gminy 
Chojnów

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 UG Chojnów 38 360

Razem 38 360

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 0 J E ^ £ f fV  D ^ M g L Ą R 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 Gminy 
Ciepłowody

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 UG Ciepłowody 4 003

Razem 4 003

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. WOJEWO0Y DOLNOŚLĄSKIEGOJWp0Y^tNOŚLĄR

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.219.2017.KR.
Urząd Gminy 
Cieszków

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 UG Cieszków 19 900

Razem 19 900

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.
Z Up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Finansów i Budżetu

dy ta
DYREKTOR w y d z ia



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.219.2017.KR.
Urząd Gminy 
Czarny Bór

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 UG Czarny Bór 21 300

Razem 21 300

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,
J F  2  up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

E€yia-Sapcła 
d y r e k t o r  w y d z ia łu

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.219.2017.KR.
Urząd Gminy 
Czernica

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 UG Czernica 20 280

Razem 20 280

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. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edylti Sapaia
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.219.2017.KR.
Urząd Gminy 
Długołęka

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 UG Długołęka 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.

Z Up. WOJEWODY d o l n o ś l ą s k ie g o

•Ayta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.219.2017.KR.
Urząd Gminy 
Dobromierz

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 UG Dobromierz 9 340

Razem 9 340

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. WOJEWODYpDLNO^kĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.219.2017.KR.
Urząd Gminy 
Dobroszyce

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 UG Dobroszyce 17918

Razem 17 918

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. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.219.2017.KR.
Urząd Gminy 
Domaniów

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 U G  Domaniów 6 560

Razem 6 560

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.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

^/Edylcr^y^a la 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.219.2017.KR.
Urząd Gminy 
Dziadowa Kłoda

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 UG Dziadowa Kłoda 6 070

Razem 6 070

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 DOLNOŚLĄSKIEGO

^Edyta 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.219.2017.KR.
Urząd Gminy 
Dzierżoniów

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 UG Dzierżoniów 13 347

Razem 13 347

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 J E W ^ p e i N ^ j 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 Gminy 
Gaworzyce

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 UG Gaworzyce 7 600

Razem 7 600

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 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Üyta SćpćTa 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.219.2017.KR.
Urząd Gminy 
Głogów

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 UG Głogów 12 700

Razem 12 700

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.
Z up. W OJEW O^ DOLNOŚLĄSKIEGO

&dyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.219.2017.KR.
Urząd Gminy 
Grębocice

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 UG Grębocice 22 800

Razem 22 800

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 J E W C p e O ^ 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 Gminy 
Gromadka

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 UG Gromadka 17 900

Razem 17 900

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.

Z up. WOJ EWODy t̂i L&I8ŚCĄSKI EG 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.219.2017.KR.
Urząd Gminy 
Janowice Wielkie

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 UG Janowice Wielkie 1 400

Razem 1 400

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. W OJEW Opy^O^eŚLĄSKiEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.219.2017.KR.
Urząd Gminy 
Jemielno

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 UG Jemielno 13 328

Razem 13 328

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 JjW Ó D Y  » ^ Ś L 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 Gminy 
Jerzmanowa

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 UG Jerzmanowa 9 980

Razem 9 980

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. WOJEWt

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.219.2017.KR.
Urząd Gminy 
Jeżów Sudecki

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 UG Jeżów Sudecki 9 500

Razem 9 500

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.

Z Up. W O JEJ^O Y  D^UtóŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.219.2017.KR.
Urząd Gminy 
Jordanów 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 UG Jordanów Śląski 600

Razem 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.
W O JEW O P* D O L S l t ó ^ ® 3Zup.

‘Edyta Sapała
DYREKTOR

Finansów i BucSzeiu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.219.2017.KR.
Urząd Gminy 
Kamieniec Ząbkowicki

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 UG Kamieniec 
Ząbkowicki

25 334

Razem 25 334

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 -  MF052lVV,,
F  Z up .lftO JEW O D Y DOLNOŚLĄSKIEGO

DYR^OR^^^AŁU
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.219.2017.KR.
Urząd Gminy 
Kamienna 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 UG Kamienna Góra 12 700

Razem 12 700

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.

Z up. W 0JE W £& Y  DOLNOŚLĄSKIEGO

'Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.219.2017.KR.
Urząd Gminy 
Kłodzko

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 UG Kłodzko 49 950

Razem 49 950

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. WDJ£\J&^DOLb0^SKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.219.2017.KR.
Urząd Gminy 
Kobierzyce

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 UG Kobierzyce 36 000

Razem 36 000

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.

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 Gminy 
Kondratowice

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 UG Kondratowice 6 300

Razem 6 300

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. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyfa-Sapiła
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.219.2017.KR.
Urząd Gminy 
Kostomłoty

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 UG Kostomłoty 2 800

Razem 2 800

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 -  MF052.3 Zup. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.219.2017.KR.
Urząd Gminy 
Kotla

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 UG Kotla 8 300

Razem 8 300

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. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.219.2017.KR.
Urząd Gminy 
Krośnice

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 UG Krośnice 26 550

Razem 26 550

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.
Zup.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu

W O JEW P0Y D p ^*0 $ L Ą P K IE G 0

Edyta Sapała



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.219.2017.KR.
Urząd Gminy 
Krotoszyce

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 UG Krotoszyce 10 280

Razem 10 280

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 C ^rD O LN pŚ LĄ R 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 Gminy 
Kunice

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 UG Kunice 9 100

Razem 9 100

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 3JEWOD^-t)0 LNO&L-ĄSKIEG0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.219.2017.KR.
Urząd Gminy 
Legnickie Pole

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 UG Legnickie Pole 5 200

Razem 5 200

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 0JE W 0P Y  DOLNOŚLĄSKIEGO

¿¿Edyta ?Z piła  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.219.2017.KR.
Urząd Gminy 
Lewin Kłodzki

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 UG Lewin Kłodzki 23 000

Razem 23 000

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 J ^ O ^ D f^ N ^ Ś L .^ f iK IE G O

E%la Sapała 
d y r e k t o r  w y d z ia łu

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.219.2017.KR.
Urząd Gminy 
Lubań

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 UG Lubań 6 300

Razem 6 300

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 OJEW C p T D Ot^J0 Ś LĄS KIE G 0

EJytcnüzpcta 
DYREKTOR WYl/ZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.219.2017.KR.
Urząd Gminy 
Lubin

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 UG Lubin 5 500

Razem 5 500

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 decyzii -  M FO f52r. , - ,.. ,
^ ■ UuJEw^ olnpśląskiego

nv^ 3  Sapała

Hridnsow i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.219.2017.KR.
Urząd Gminy 
Łagiewniki

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 UG Łagiewniki 7 050

Razem 7 050

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. WOJEWODĄ DOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.219.2017.KR.
Urząd Gminy 
Malczyce

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 UG Malczyce 9 500

Razem 9 500

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 -  MĘ052^m̂  .. ... . . _

iffyta  Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2017 r.

FB-BP.3111.219.2017.KR.
Urząd Gminy 
Marcinowice

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 UG Marcinowice 5 360

Razem 5 360

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 OJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

DYREKTOR W YupAŁU
Finansów i Budżetu


