
FB-BP.3111.715.2017.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Leśna

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.873.2017.MF.5244 (nr wewnętrzny MF206) z dnia 15 grudnia 

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

wprowadzone następujące zmiany: (wzłotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 grudnia 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85278 2010 Urząd Miasta i Gminy Leśna 31 300

Razem 31 300
Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na wypłatę zasiłków celowych do 6 tys. zł dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku 

niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (wichura), 

które miały miejsce w gminach województwa dolnośląskiego w dniach 28-29 października 

2017 roku.

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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF206.



FB-BP.3111.715.2017.KR
Urząd Gminy 
Kostomłoty

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.873.2017.MF.5244 (nr wewnętrzny MF206) z dnia 15 grudnia 

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

wprowadzone następujące zmiany: (w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 grudnia 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85278 2010 Urząd Gminy Kostomłoty 996

Razem 996
Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na wypłatę zasiłków celowych do 6 tys. zł dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku 

niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (wichura), 

które miały miejsce w gminach województwa dolnośląskiego w dniach 28-29 października 

2017 roku.

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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF206.



FB-BP.3111.715.2017.KR
Urząd Gminy 
Malczyce

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.873.2017.MF.5244 (nr wewnętrzny MF206) z dnia 15 grudnia 

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

wprowadzone następujące zmiany: (w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 grudnia 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85278 2010 Urząd Gminy Malczyce 520

Razem 520
Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na wypłatę zasiłków celowych do 6 tys. zł dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku 

niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (wichura), 

które miały miejsce w gminach województwa dolnośląskiego w dniach 28-29 października 

2017 roku.

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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF206.



FB-BP.3111.715.2017.KR
Urząd Gminy 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 

MF/FS4.4143.3.873.2017.MF.5244 (nr wewnętrzny MF206) z dnia 15 grudnia 

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

wprowadzone następujące zmiany: (w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 grudnia 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

852 85278 2010 Urząd Gminy Złotoryja 18 000

Razem 18 000
Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 73), przeznaczone 

są na wypłatę zasiłków celowych do 6 tys. zł dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku 

niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (wichura), 

które miały miejsce w gminach województwa dolnośląskiego w dniach 28-29 października 

2017 roku.

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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji — MF206.


