
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

FB-BP.3111.350.2017. AZ.
Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 138/2017 z dnia 

14 września 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

54 200

Razem 54 200

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.117.2017.AMz dnia 12 września 2017 r.

Środki w powyższym rozdziale przeznaczone były na dofinansowanie zadań 

realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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 pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 po stronie 

dochodów. Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

d d y ldyta Sa£- 
DYREKTOR w y d z ia ł u  

F inansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

FB-BP.3111.350.2017. AZ.
Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 138/2017 z dnia 

14 września 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

___________     /w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

170 600

Razem 170 600

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

nr ZP-ZS.3111.117.2017.AM z dnia 12 września 2017 r.

Środki w powyższym rozdziale przeznaczone były na dofinansowanie zadań 

realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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 pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 po stronie 

dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Sdpala 
WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

FB-BP.3111.350.2017. AZ.
Urząd Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 138/2017 z dnia 

14 września 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
__________________________/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie

2 505

Razem 2 505

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.117.2017.AM z dnia 12 września 2017 r.

Środki w powyższym rozdziale przeznaczone były na dofinansowanie zadań 

realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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 pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 po stronie 

dochodów. Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

¿4yta  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

FB-BP.3111.350.2017. AZ.
Urząd Miasta i Gminy 
Mieroszów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 138/2017 z dnia 

14 września 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Mieroszów

35 000

Razem 35 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.117.2017.AM z dnia 12 września 2017 r.

Środki w powyższym rozdziale przeznaczone są na dofinansowanie zadań 

realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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 integracj a społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.6. -  Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla 

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 po stronie 

dochodów.
Zup. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Jdyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

FB-BP.3111.350.2017.AZ.
Urząd Miasta i Gminy 
Niemcza

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 138/2017 z dnia

14 września 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany: 
________________________________________________________________________________ /w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Niemcza

10 000

Razem 10 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.117.2017.AM z dnia 12 września 2017 r.

Środki w powyższym rozdziale przeznaczone są na dofinansowanie zadań 

realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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 integracj a społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.6. -  Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla 

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 po stronie 

dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

i)/* âpa&r7̂Edy
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

FB-BP.3111.350.2017AZ.
Urząd Miasta i Gminy 
Prusice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 138/2017 z dnia

14 września 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
___________     /w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Prusice

8 000

Razem 8 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.117.2017.AM z dnia 12 września 2017 r.

Środki w powyższym rozdziale przeznaczone są na dofinansowanie zadań 

realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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 integracj a społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.6. -  Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla 

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 po stronie 

dochodów.

2 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

/ ;
M yta Sauała 

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

F B - B P .3 111.350.2017. A Z .
Urząd Miasta i Gminy 
Sobótka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 138/2017 z dnia 

14 września 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Sobótka

18 000

Razem 18 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.117.2017.AM z dnia 12 września 2017 r.

Środki w powyższym rozdziale przeznaczone są na dofinansowanie zadań 

realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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 pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 po stronie 

dochodów.
2 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

^ ty la  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

FB-BP.3111.3 50.2017. AZ.
Urząd Miasta i Gminy 
Syców

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 138/2017 z dnia 

14 września 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Syców

11 100

Razem 11 100

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.117.2017.AM z dnia 12 września 2017 r.

Środki w powyższym rozdziale przeznaczone były na dofinansowanie zadań 

realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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 integracj a społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.6. -  Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla 

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 po stronie 

dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

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



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

FB-BP.3111.350.2017A.Z.
Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 138/2017 z dnia 

14 września 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

10 000

Razem 10 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.117.2017.AM z dnia 12 września 2017 r.

Środki w powyższym rozdziale przeznaczone są na dofinansowanie zadań 

realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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 pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 po stronie 

dochodów. z up wojewody DOLNOŚLĄSKIEGO

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



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

FB-BP.3111.350.2017. AZ.
Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 138/2017 z dnia 

14 września 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

___________     /w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

3 300

Razem 3 300

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

nr ZP-ZS.3111.117.2017.AM z dnia 12 września 2017 r.

Środki w powyższym rozdziale przeznaczone były na dofinansowanie zadań 

realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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 pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 po stronie 

dochodów.

1 up. WOJEWODYpOL^ŚtĄSKlEGO

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

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

FB-BP.3111.350.2017. AZ.
Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 138/2017 z dnia 

14 września 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

___________      /w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

11 500

Razem 11 500

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

nr ZP-ZS.3111.117.2017.AM z dnia 12 września 2017 r.

Środki w powyższym rozdziale przeznaczone są na dofinansowanie zadań 

realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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 pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 po stronie 

dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu


