
FB-BP.3111.621.2017.KR.

Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.592.2017.MF.3306 (nr wewnętrzny MF133) z dnia 25 września 2017 r. 

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 listopada 2017 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

40 400

Razem 40 400

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone były 

na realizację własnych zadań bieżących gminy, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków 

okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGi.

^Ldyta
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.621.2017.KR.

Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.592.2017.MF.3306 (nr wewnętrzny MF133) z dnia 25 września 2017 r. 

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 listopada 2017 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

55 000

Razem 55 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone były 

na realizację własnych zadań bieżących gminy, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków 

okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.621.2017.KR.

Urząd Miasta i Gminy 
Bolków

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.592.2017.MF.3306 (nr wewnętrzny MF133) z dnia 25 września 2017 r. 

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 listopada 2017 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Bolków

117 600

Razem 117 600

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone były 

na realizację własnych zadań bieżących gminy, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków 

okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGt

á ía Sa$5(a
OR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.621.2017.KR.

Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.592.2017.MF.3306 (nr wewnętrzny MF133) z dnia 25 września 2017 r. 

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 listopada 2017 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski

24 000

Razem 24 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone były 

na realizację własnych zadań bieżących gminy, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków 

okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGOZ 4 r 'Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.621.2017.KR.

Urząd Miasta i Gminy 
Leśna

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.592.2017.MF.3306 (nr wewnętrzny MF133) z dnia 25 września 2017 r. 

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 listopada 2017 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Leśna

75 500

Razem 75 500

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone były 

na realizację własnych zadań bieżących gminy, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków 

okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.621.2017.KR.

Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.592.2017.MF.3306 (nr wewnętrzny MF133) z dnia 25 września 2017 r. 

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 listopada 2017 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka

25 000

Razem 25 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone były 

na realizację własnych zadań bieżących gminy, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków 

okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

^Ldyta
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.621.2017.KR.

Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.592.2017.MF.3306 (nr wewnętrzny MF133) z dnia 25 września 2017 r. 

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 listopada 2017 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

23 000

Razem 23 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone były 

na realizację własnych zadań bieżących gminy, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków 

okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.
Z lip. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGC

^Edyta ^tp a la . 
d y r e k t o r  Wy d z ia ł u

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.621.2017.KR.

Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.592.2017.MF.3306 (nr wewnętrzny MF133) z dnia 25 września 2017 r. 

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 listopada 2017 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

13 000

Razem 13 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone były 

na realizację własnych zadań bieżących gminy, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków 

okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

€4ytcrS^a ła
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.621.2017.KR.

Urząd Miasta i Gminy 
Międzylesie

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.592.2017.MF.3306 (nr wewnętrzny MF133) z dnia 25 września 2017 r. 

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 listopada 2017 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Międzylesie

30 000

Razem 30 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone były 

na realizację własnych zadań bieżących gminy, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków 

okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

¿Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.621.2017.KR.

Urząd Miasta i Gminy 
Milicz

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.592.2017.MF.3306 (nr wewnętrzny MF133) z dnia 25 września 2017 r. 

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

następujące zmiany:
_________________________________________________________________________________________ /w złotych/

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 listopada 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Milicz

24 900

Razem 24 900

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone były 

na realizację własnych zadań bieżących gminy, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków 

okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

^ y la  Sa^Źła
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.621.2017.KR.

Urząd Miasta i Gminy 
Mirsk

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.592.2017.MF.3306 (nr wewnętrzny MF133) z dnia 25 września 2017 r. 

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 listopada 2017 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Mirsk

119 800

Razem 119 800

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone były 

na realizację własnych zadań bieżących gminy, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków 

okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. W O JE W O D p O L M tó U ^ K IE G

c .
Edyta Sapała 

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.621.2017.KR.

Urząd Miasta i Gminy 
Niemcza

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.592.2017.MF.3306 (nr wewnętrzny MF133) z dnia 25 września 2017 r. 

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 listopada 2017 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Niemcza

24 136

Razem 24 136

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone były 

na realizację własnych zadań bieżących gminy, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków 

okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNGŚtŁ ̂  "Łdyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.621.2017.KR.

Urząd Miasta i Gminy 
Oborniki Śląskie

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.592.2017.MF.3306 (nr wewnętrzny MF133) z dnia 25 września 2017 r. 

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 listopada 2017 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Oborniki Śląskie

16 503

Razem 16 503

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone były 

na realizację własnych zadań bieżących gminy, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków 

okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

2 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGi

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.621.2017.KR.

Urząd Miasta i Gminy 
Olszyna

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.592.2017.MF.3306 (nr wewnętrzny MF133) z dnia 25 września 2017 r. 

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 listopada 2017 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Olszyna

29 000

Razem 29 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone były 

na realizację własnych zadań bieżących gminy, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków 

okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów. 7
F L up. WOJEWODY DOLNOSt A8KIEG

EdgtaSabała. 
d y r e iw o r  w y d z ia łu

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.621.2017.KR.

Urząd Miasta i Gminy 
Pieńsk

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.592.2017.MF.3306 (nr wewnętrzny MF133) z dnia 25 września 2017 r. 

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 listopada 2017 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Pieńsk

9 000

Razem 9 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone były 

na realizację własnych zadań bieżących gminy, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków 

okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKtEG

HetytaSr’-ia$2/ '
DYREKTOR VVYDZIAtU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.621.2017.KR.

Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.592.2017.MF.3306 (nr wewnętrzny MF133) z dnia 25 września 2017 r. 

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 listopada 2017 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

7 284

Razem 7 284

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone były 

na realizację własnych zadań bieżących gminy, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków 

okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄfi

^A yta Ik^a ła
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.621.2017.KR.

Urząd Miasta i Gminy 
Prusice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.592.2017.MF.3306 (nr wewnętrzny MF133) z dnia 25 września 2017 r. 

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 listopada 2017 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Prusice

5 500

Razem 5 500

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone były 

na realizację własnych zadań bieżących gminy, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków 

okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODYpjDLRIOŚJ AS‘<I£G

Edyta $avc.ła 
d y r e k t o r  w y d z ia łu  

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.621.2017.KR.

Urząd Miasta i Gminy 
Przemków

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.592.2017.MF.3306 (nr wewnętrzny MF133) z dnia 25 września 2017 r. 

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 listopada 2017 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Przemków

14 000

Razem 14 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone były 

na realizację własnych zadań bieżących gminy, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków 

okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOI > A C,,,r r ,u i \ I i: h i.

Edyta’Sarnia 
d y r e k t o r  w y d z ia łu

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.621.2017.KR.

Urząd Miasta i Gminy 
Radków

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.592.2017.MF.3306 (nr wewnętrzny MF133) z dnia 25 września 2017 r. 

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 listopada 2017 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Radków

31 000

Razem 31 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone były 

na realizację własnych zadań bieżących gminy, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków 

okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY D0LNGŚLĄ?KIEG.

Sabala 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.621.2017.KR.

Urząd Miasta i Gminy 
Sobótka

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.592.2017.MF.3306 (nr wewnętrzny MF133) z dnia 25 września 2017 r. 

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 listopada 2017 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Sobótka

8 000

Razem 8 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone były 

na realizację własnych zadań bieżących gminy, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków 

okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY

7  '
Efdyia Scrała  

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

tu



FB-BP.3111.621.2017.KR.

Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.592.2017.MF.3306 (nr wewnętrzny MF133) z dnia 25 września 2017 r. 

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 listopada 2017 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

5 000

Razem 5 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone były 

na realizację własnych zadań bieżących gminy, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków 

okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY D

&  ^
Edyta Scnała

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.621.2017.KR.

Urząd Miasta i Gminy 
Ścinawa

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.592.2017.MF.3306 (nr wewnętrzny MF133) z dnia 25 września 2017 r. 

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 listopada 2017 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Ścinawa

32 000

Razem 32 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone były 

na realizację własnych zadań bieżących gminy, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków 

okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODĄ CCLpĆ4./V?K!EGi.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.621.2017.KR.

Urząd Miasta i Gminy 
Węgliniec

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.592.2017.MF.3306 (nr wewnętrzny MF133) z dnia 25 września 2017 r. 

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 listopada 2017 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Węgliniec

20 148

Razem 20 148

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone były 

na realizację własnych zadań bieżących gminy, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków 

okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. W0JEW!

'Ayta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.621.2017.KR.

Urząd Miasta i Gminy 
Wleń

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.592.2017.MF.3306 (nr wewnętrzny MF133) z dnia 25 września 2017 r. 

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 listopada 2017 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Wleń

10 000

Razem 10 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone były 

na realizację własnych zadań bieżących gminy, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków 

okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY : 'J ^ . y ^ K IE G O  

£
Edyta Sapała 

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.621.2017.KR.

Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.592.2017.MF.3306 (nr wewnętrzny MF133) z dnia 25 września 2017 r. 

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 listopada 2017 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

20 200

Razem 20 200

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone były 

na realizację własnych zadań bieżących gminy, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków 

okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Zup. WOJEWOpY D?Lf.'QślĄ?KIE

Zctyta & r l l a
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.621.2017.KR.

Urząd Miasta i Gminy 
Złoty Stok

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.592.2017.MF.3306 (nr wewnętrzny MF133) z dnia 25 września 2017 r. 

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

następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 listopada 2017 r.

/w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85214 2030 Urząd Miasta i Gminy 
Złoty Stok

16 000

Razem 16 000

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone były 

na realizację własnych zadań bieżących gminy, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków 

okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 

art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2017 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

2 up. WOJEWOD'.1' C '1'2 ¿ rRayta Sapzia  
DYREKTOR 17Y ~ z i a  t  u 

Finansów i Budżetu


