
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.208.2020.HS

Urząd Miasta 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

MF/FS4.4143.3.155.2020.MF.2277 ( nr wewnętrzny MF086) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Miasta Dzierżoniów 40 208

Razem 40 208

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, 

z rezerwy celowej (część 83, poz. 27), przeznaczone jest na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, 

ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M. P. z 2018 r. 

poz. 1007).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.1.2.6. - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla 

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.208.2020.HS

Urząd Miasta 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

MF/FS4.4143.3.155.2020.MF.2277 ( nr wewnętrzny MF086) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Miasta Głogów 8 860

Razem 8 860

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, 

z rezerwy celowej (część 83, poz. 27), przeznaczone jest na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, 

ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M. P. z 2018 r. 

poz. 1007).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.1.2.6. - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla 

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.

Z up. WOJEWODY DOLMĆ&LĄSKIEGO

Celina M arzenflijpziedzitik
DYREKTOR WY07.IAŁU

Finansiw i Euażelu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.208.2020.HS

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

MF/FS4.4143.3.155.2020.MF.2277 ( nr wewnętrzny MF086) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Miasta Jelenia Góra 25 864

Razem 25 864

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, 

z rezerwy celowej (część 83, poz. 27), przeznaczone jest na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, 

ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M. P. z 2018 r. 

poz. 1007).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.1.2.6. - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla 

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.

Z up. WOJEWDDY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M arzena hftiedziuk
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.208.2020.HS

Urząd Miasta 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

MF/FS4.4143.3.155.2020.MF.2277 ( nr wewnętrzny MF086) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Miasta Kłodzko 17 950

Razem 17 950

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, 

z rezerwy celowej (część 83, poz. 27), przeznaczone jest na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, 

ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M. P. z 2018 r. 

poz. 1007).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.1.2.6. - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla 

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.

z up. wojeyy®DY- do ln ośląsk iego

Celina M arzen a^ m edziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.208.2020.HS

Urząd Miasta 
Kudowa Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

MF/FS4.4143.3.155.2020.MF.2277 ( nr wewnętrzny MF086) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Miasta Kudowa Zdrój 13 800

Razem 13 800

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, 

z rezerwy celowej (część 83, poz. 27), przeznaczone jest na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, 

ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M. P. z 2018 r. 

poz. 1007).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.1.2.6. - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla 

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.

Z up. WOJEWODY, DOŁNO&tASKIEGO

Celina /kW^emiid&i^aziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.208.2020.HS

Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

MF/FS4.4143.3.155.2020.MF.2277 ( nr wewnętrzny MF086) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Miasta Legnica 12 000

Razem 12 000

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, 

z rezerwy celowej (część 83, poz. 27), przeznaczone jest na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, 

ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M. P. z 2018 r. 

poz. 1007).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.1.2.6. - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla 

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M a rzen aU ziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżatu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.208.2020.HS

Urząd Miasta 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

MF/FS4.4143.3.155.2020.MF.2277 ( nr wewnętrzny MF086) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Miasta Oleśnica 112 100

Razem 112 100

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, 

z rezerwy celowej (część 83, poz. 27), przeznaczone jest na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, 

ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M. P. z 2018 r. 

poz. 1007).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.1.2.6. - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla 

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.

2 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M a n e n a W ie d z iu k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budźktu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.208.2020.HS

Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

MF/FS4.4143.3.155.2020.MF.2277 ( nr wewnętrzny MF086) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Miasta Wałbrzych 306 312

Razem 306 312

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, 

z rezerwy celowej (część 83, poz. 27), przeznaczone jest na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, 

ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M. P. z 2018 r. 

poz. 1007).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.1.2.6. - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla 

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.

z up. wojEwjboY dolncA skiego

Celina M arzena ua.iedziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.208.2020.HS

Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

MF/FS4.4143.3.155.2020.MF.2277 ( nr wewnętrzny MF086) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Miasta Wrocław 12 808

Razem 12 808

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, 

z rezerwy celowej (część 83, poz. 27), przeznaczone jest na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, 

ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M. P. z 2018 r. 

poz. 1007).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.1.2.6. - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla 

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.

Z up. WOJEWpOY D OLNpStf^K IEGO

Celina M arzenaW U eaziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.208.2020.HS

Urząd Miasta 
Zawidów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

MF/FS4.4143.3.155.2020.MF.2277 ( nr wewnętrzny MF086) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Miasta Zawidów 12 556

Razem 12 556

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, 

z rezerwy celowej (część 83, poz. 27), przeznaczone jest na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, 

ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M. P. z 2018 r. 

poz. 1007).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.1.2.6. - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla 

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.

z up. wojEyydiDY' d o l n o ^ lAs k ie g o

Celina M arzena Dziedziuk
DYREKTOR W Y o W tU

Finansów i ć!iidie\u



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.208.2020.HS

Urząd Miasta 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

MF/FS4.4143.3.155.2020.MF.2277 ( nr wewnętrzny MF086) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Miasta Złotoryja 8 046

Razem 8 046

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, 

z rezerwy celowej (część 83, poz. 27), przeznaczone jest na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, 

ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M. P. z 2018 r. 

poz. 1007).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.1.2.6. - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla 

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.

Z up. w o je w o d y  dol>n<5ś |ą s k ie g o

Celina M arzen a& ziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.208.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

MF/FS4.4143.3.155.2020.MF.2277 ( nr wewnętrzny MF086) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka 14 014

Razem 14 014

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, 

z rezerwy celowej (część 83, poz. 27), przeznaczone jest na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, 

ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M. P. z 2018 r. 

poz. 1007).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.1.2.6. - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla 

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.

Z up. WOJEmDY-DQLNOgLXsKIEGO

Celina M a rzem ru p /A zia k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.208.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

MF/FS4.4143.3.155.2020.MF.2277 ( nr wewnętrzny MF086) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy Chocianów 13 000

Razem 13 000

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, 

z rezerwy celowej (część 83, poz. 27), przeznaczone jest na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, 

ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M. P. z 2018 r. 

poz. 1007).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.1.2.6. - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla 

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.

Z up. WOJEVy0t)Y  DOLhK5S tf^K IE G O

Celina M arzena T)nexiz.iak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.208.2020.HS

Urząd Miasta i Gminy 
Stronie Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

MF/FS4.4143.3.155.2020.MF.2277 ( nr wewnętrzny MF086) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Miasta i Gminy Stronie Śląskie 14 400

Razem 14 400

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, 

z rezerwy celowej (część 83, poz. 27), przeznaczone jest na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, 

ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M. P. z 2018 r. 

poz. 1007).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.1.2.6. - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla 

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.

Z up. WOJE\^®DY’ DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M arzen (rzn ie  dziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budż\tu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.208.2020.HS

Urząd Gminy 
Borów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

MF/FS4.4143.3.155.2020.MF.2277 ( nr wewnętrzny MF086) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Gminy Borów 15 800

Razem 15 800

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, 

z rezerwy celowej (część 83, poz. 27), przeznaczone jest na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, 

ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M. P. z 2018 r. 

poz. 1007).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.1.2.6. - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla 

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.208.2020.HS

Urząd Gminy 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

MF/FS4.4143.3.155.2020.MF.2277 ( nr wewnętrzny MF086) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Gminy Dzierżoniów 39 600

Razem 39 600

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, 

z rezerwy celowej (część 83, poz. 27), przeznaczone jest na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, 

ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M. P. z 2018 r. 

poz. 1007).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.1.2.6. - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla 

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.

Z up. WOJEYW)DY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M arzen o w i  k  dz i a k 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Budzi



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.208.2020.HS

Urząd Gminy 
Podgórzyn

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

MF/FS4.4143.3.155.2020.MF.2277 ( nr wewnętrzny MF086) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Gminy Podgórzyn 62 500

Razem 62 500

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, 

z rezerwy celowej (część 83, poz. 27), przeznaczone jest na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, 

ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M. P. z 2018 r. 

poz. 1007).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.1.2.6. - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla 

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.

Z up. W O JEW O ^f DOLM OŚl/sklEGO

Celina M arzena uzumziGk
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i BudżetiĄ



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.208.2020.HS

Urząd Gminy 
Sulików

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

MF/FS4.4143.3.155.2020.MF.2277 ( nr wewnętrzny MF086) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Gminy Sulików 51 944

Razem 51 944

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, 

z rezerwy celowej (część 83, poz. 27), przeznaczone jest na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, 

ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M. P. z 2018 r. 

poz. 1007).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.1.2.6. - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla 

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.
Z up. WOJEWOPY DOLNOi



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

FB-BP.3111.208.2020.HS

Urząd Gminy 
Zawonia

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. 

MF/FS4.4143.3.155.2020.MF.2277 ( nr wewnętrzny MF086) w sprawie zmian w budżecie

państwa na 2020 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85230 2030 Urząd Gminy Zawonia 13 120

Razem 13 120

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, 

z rezerwy celowej (część 83, poz. 27), przeznaczone jest na dofinansowanie zadań realizowanych 

w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, 

ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M. P. z 2018 r. 

poz. 1007).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok 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 13.1.2.6. - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla 

najuboższych.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF086.

Z up. WOJEyypDY D OLNd^ASKIEGO

Celina M arzen aD iiedziok
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżtetu


