
FB-BP.3141.108.2016.ŁCh

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

Urząd Miasta 
Bielawa

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 186/2016 z dnia 

15 listopada 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2016 następujące zmiany:

budżet w układzie tradycyjnym (w zł)

Dział Rozdział § Nazwa Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

OGÓŁEM 2 219 2 219
852 Pomoc społeczna 2 219 2 219

85211 Świadczenie wychowawcze 2 219 2 219

2060

Dotacje celowe przekazane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej zlecone gminom 
(związkom gmin, związkom powiatowo- 
gminnym), związane z realizacją 
świadczenia wychowawczego 
stanowiącego pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci

UM Bielawa

2219

6340

Dotacje celowe przekazane z budżetu 
państwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne z zakresu administracji 
rządowej zlecone gminom (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym), 
związane z realizacją świadczenia 
wychowawczego stanowiącego pomoc 
państwa w wychowywaniu dzieci z 
przeznaczeniem dla gmin na realizację 
zadań inwestycyjnych na potrzeby 
realizacji Programu Rodzina 500 Plus 
wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 
2016 roku o pomocy państwa w 
wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016poz. 
195)

UM Bielawa

2219



budżet w układzie zadaniowym

Dział Rozdział
Nr

działania Nazwa działania Grupa wydatkowa Zmniejszenia Zwiększenia
1 2 3 4 5 6 7

ogółem 2 219 2 219

852 85211 13.4.1.5 Pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci

n 2 219

VI 2 219

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na 2016 rok 

po stronie dochodów.

Z  up, W O JE W O D Y•d o l n o ś l ą s k ie g o

Edyta Sapa!a 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3141.108.2016.ŁCh

Urząd Miasta 
Bolesławiec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 186/2016 z dnia 

15 listopada 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2016 następujące zmiany:

budżet w układzie tradycyjnym (w zł)

Dział Rozdział § Nazwa Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

OGÓŁEM 47 47
852 Pomoc społeczna 47 47

85211 Świadczenie wychowawcze 47 47

2060

Dotacje celowe przekazane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej zlecone gminom 
(związkom gmin, związkom powiatowo- 
gminnym), związane z realizacją 
świadczenia wychowawczego 
stanowiącego pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci

UM Bolesławiec

47

6340

Dotacje celowe przekazane z budżetu 
państwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne z zakresu administracji 
rządowej zlecone gminom (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym), 
związane z realizacją świadczenia 
wychowawczego stanowiącego pomoc 
państwa w wychowywaniu dzieci z 
przeznaczeniem dla gmin na realizację 
zadań inwestycyjnych na potrzeby 
realizacji Programu Rodzina 500 Plus 
wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 
2016 roku o pomocy państwa w 
wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016poz. 
195)

UM Bolesławiec

47



budżet w układzie zadaniowym (w zł)

Dział Rozdział
Nr

działania Nazwa działania Grupa wydatkowa Zmniejszenia Zwiększenia
1 2 3 4 5 6 7

ogółem 47 47

852 85211 13.4.1.5 Pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci

II 47

VI 47

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na 2016 rok 

po stronie dochodów.

Z up. W0JEW0DYJiO ijpŚLĄSKIEG0

Edyta Sapała  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3141.108.2016.ŁCh

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

Urząd Miasta 
Chojnów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 186/2016 z dnia 

15 listopada 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2016 następujące zmiany:

budżet w układzie tradycyjnym (w zł)

Dział Rozdział § Nazwa Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

OGÓŁEM 65 65
852 Pomoc społeczna 65 65

85211 Świadczenie wychowawcze 65 65

2060

Dotacje celowe przekazane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej zlecone gminom 
(związkom gmin, związkom powiatowo- 
gminnym), związane z realizacją 
świadczenia wychowawczego 
stanowiącego pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci

UM Chojnów

65

6340

Dotacje celowe przekazane z budżetu 
państwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne z zakresu administracji 
rządowej zlecone gminom (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym), 
związane z realizacją świadczenia 
wychowawczego stanowiącego pomoc 
państwa w wychowywaniu dzieci z 
przeznaczeniem dla gmin na realizację 
zadań inwestycyjnych na potrzeby 
realizacji Programu Rodzina 500 Plus 
wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 
2016 roku o pomocy państwa w 
wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016poz. 
195)

UM Chojnów

65



budżet w układzie zadaniowym

Dział Rozdział
Nr

działania Nazwa działania Grupa wydatkowa Zmniejszenia Zwiększenia
1 2 3 4 5 6 7

ogółem 65 65

852 85211 13.4.1.5 Pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci

II 65

VI 65

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na 2016 rok

po stronie dochodów.



FB-BP.3141.108.2016.ŁCh

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

Urząd Miasta 
Jawor

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 186/2016 z dnia 

15 listopada 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2016 następujące zmiany:

budżet w układzie tradycyjnym (w zł)

Dział Rozdział § Nazwa Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

OGÓŁEM 928 928
852 Pomoc społeczna 928 928

85211 Świadczenie wychowawcze 928 928

2060

Dotacje celowe przekazane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej zlecone gminom 
(związkom gmin, związkom powiatowo- 
gminnym), związane z realizacją 
świadczenia wychowawczego 
stanowiącego pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci

UM Jawor

928

6340

Dotacje celowe przekazane z budżetu 
państwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne z zakresu administracji 
rządowej zlecone gminom (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym), 
związane z realizacją świadczenia 
wychowawczego stanowiącego pomoc 
państwa w wychowywaniu dzieci z 
przeznaczeniem dla gmin na realizację, 
zadań inwestycyjnych na potrzeby 
realizacji Programu Rodzina 500 Plus 
wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 
2016 roku o pomocy państwa w 
wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016poz. 
195)

UM Jawor

928



budżet w układzie zadaniowym

Dział Rozdział
Nr

działania Nazwa działania Grupa wydatkowa Zmniejszenia Zwiększenia
1 2 3 4 5 6 7

ogółem 928 928

852 85211 13.4.1.5 Pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci

H 928

VI 92‘8

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na 2016 rok

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 

FB-BP.3141.108.2016.ŁCh

Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 186/2016 z dnia 

15 listopada 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2016 następujące zmiany:

budżet w układzie tradycyjnym (w zł)

Dział Rozdział § Nazwa Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

OGÓŁEM 4 163 4 163
852 Pomoc społeczna 4 163 4163

85211 Świadczenie wychowawcze 4163 4163

2060

Dotacje celowe przekazane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej zlecone gminom 
(związkom gmin, związkom powiatowo- 
gminnym), związane z realizacją 
świadczenia wychowawczego 
stanowiącego pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci

UM Jelenia Góra

4 163

6340

Dotacje celowe przekazane z budżetu 
państwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne z zakresu administracji 
rządowej zlecone gminom (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym), 
związane z realizacją świadczenia 
wychowawczego stanowiącego pomoc 
państwa w wychowywaniu dzieci z 
przeznaczeniem dla gmin na realizacją 
zadań inwestycyjnych na potrzeby 
realizacji Programu Rodzina 500 Plus 
wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 
2016 roku o pomocy państwa w 
wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016poz. 
195)

UM Jelenia Góra

4 163



budżet w układzie zadaniowym

Dział Rozdział
Nr

działania Nazwa działania Grupa wydatkowa Zmniejszenia Zwiększenia
1 2 3 4 5 6 7

ogółem 4163 4 163

852 85211 13.4.1.5 Pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci

II 4 163

VI 4 163

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na 2016 rok

po stronie dochodów.



FB-BP.3141.108.2016.ŁCh

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

Urząd Miasta 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 186/2016 z dnia 

15 listopada 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2016 następujące zmiany:

budżet w układzie tradycyjnym (w zł)

Dział Rozdział § Nazwa Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

OGÓŁEM 236 236
852 Pomoc społeczna 236 236

85211 Świadczenie wychowawcze 236 236

2060

Dotacje celowe przekazane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej zlecone gminom 
(związkom gmin, związkom powiatowo- 
gminnym), związane z realizacją 
świadczenia wychowawczego 
stanowiącego pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci

UM Legnica

236

6340

Dotacje celowe przekazane z budżetu 
państwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne z zakresu administracji 
rządowej zlecone gminom (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym), 
związane z realizacją świadczenia 
wychowawczego stanowiącego pomoc 
państwa w wychowywaniu dzieci z 
przeznaczeniem dla gmin na realizację 
zadań inwestycyjnych na potrzeby 
realizacji Programu Rodzina 500 Plus 
wynikających z  ustawy z dnia 11 lutego 
2016 roku o pomocy państwa w 
wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016poz. 
195)

UM Legnica

236



budżet w układzie zadaniowym

Dział Rozdział
Nr

działania Nazwa działania Grupa wydatkowa Zmniejszenia Zwiększenia
1 2 3 4 5 6 7

ogółem 236 236

852 85211 13.4.1.5 Pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci

II 236

VI 236

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na 2016 rok 

po stronie dochodów.

Z up, OJ £ WO -ĄSK! E 0

Edyta Sapała
OYREiCTYf;

i uuużoiu



FB-BP.3141.108.2016.ŁCh

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

Urząd Miasta 
Lubin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 186/2016 z dnia 

15 listopada 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2016 następujące zmiany:

budżet w układzie tradycyjnym (w zł)

Dział Rozdział § Nazwa Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

OGÓŁEM 225 225
852 Pomoc społeczna 225 225

85211 Świadczenie wychowawcze 225 225

2060

Dotacje celowe przekazane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej zlecone gminom 
(związkom gmin, związkom powiatowo- 
gminnym), związane z realizacją 
świadczenia wychowawczego 
stanowiącego pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci

UM Lubin

225

6340

Dotacje celowe przekazane z budżetu 
państwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne z zakresu administracji 
rządowej zlecone gminom (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym), 
związane z realizacją świadczenia 
wychowawczego stanowiącego pomoc 
państwa w wychowywaniu dzieci z 
przeznaczeniem dla gmin na realizacją 
zadań inwestycyjnych na potrzeby 
realizacji Programu Rodzina 500 Plus 
wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 
2016troku o pomocy państwa w 
wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016poz. 
195)

UM Lubin

225



budżet w układzie zadaniowym

Dział Rozdział
Nr

działania Nazwa działania Grupa wydatkowa Zmniejszenia Zwiększenia
1 2 3 4 5 6 7

ogółem 225 225

852 85211 13.4.1.5 Pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci

II 225

VI 225

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na 2016 rok

po stronie dochodów.



FB-BP.3141.108.2016.ŁCh

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

Urząd Miasta 
Nowa Ruda

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 186/2016 z dnia 

15 listopada 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2016 następujące zmiany:

budżet w układzie tradycyjnym (w zł)

Dział Rozdział § Nazwa Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

OGÓŁEM 43 43
852 Pomoc społeczna 43 43

85211 Świadczenie wychowawcze 43 43

2060

Dotacje celowe przekazane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej zlecone gminom 
(związkom gmin, związkom powiatowo- 
gminnym), związane z realizacją 
świadczenia wychowawczego 
stanowiącego pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci

UM Nowa Ruda

43

6340

Dotacje celowe przekazane z budżetu 
państwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne z zakresu administracji 
rządowej zlecone gminom (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym), 
związane z realizacją świadczenia 
wychowawczego stanowiącego pomoc 
państwa w wychowywańiu dzieci z 
przeznaczeniem dla gmin na realizacją 
zadań inwestycyjnych na potrzeby 
realizacji Programu Rodzina 500 Plus 
wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 
2016 roku o pomocy państwa w 
wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016poz. 
195)

UM Nowa Ruda

43



budżet w układzie zadaniowym

Dział Rozdział
Nr

działania Nazwa działania Grupa wydatkowa Zmniejszenia Zwiększenia
1 2 3 4 5 6 7

ogółem 43 43

852 85211 13.4.1.5 Pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci

H 43

VI 43

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na 2016 rok 

po stronie dochodów.
2 up. W aJhW 0 0 Y i> 0 !^Ś L ą S K tC R O  

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Ri k.h i j i - W  i tJuilii-jiu



FB-BP.3141.108.2016.ŁCh

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

Urząd Miasta 
Oława

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 186/2016 z dnia 

15 listopada 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2016 następujące zmiany:

budżet w układzie tradycyjnym (w zł)

Dział Rozdział § Nazwa Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

OGÓŁEM 1 291 1291
852 Pomoc społeczna 1 291 1291

85211 Świadczenie wychowawcze 1 291 1291

2060

Dotacje celowe przekazane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej zlecone gminom 
(związkom gmin, związkom powiatowo- 
gminnym), związane z realizacją 
świadczenia wychowawczego 
stanowiącego pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci

UM Oława

1 291

6340

Dotacje celowe przekazane z budżetu 
państwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne z zakresu administracji 
rządowej zlecone gminom (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym), 
związane z realizacją świadczenia 
wychowawczego stanowiącego pomoc 
państwa w wychowywaniu dzieci z 
przeznaczeniem dla gmin na realizacją 
zadań inwestycyjnych na potrzeby 
realizacji Programu Rodzina 500 Plus 
wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 
2016 roku o pomocy państwa w 
wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016poz. 
195)

UM Oława

1 291



budżet w układzie zadaniowym

Dział Rozdział
Nr

działania Nazwa działania Grupa wydatkowa Zmniejszenia Zwiększenia
1 2 3 4 5 6 7

ogółem 1291 1 291

852 85211 13.4.1.5 Pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci

II 1 291

VI 1 291

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na 2016 rok

po stronie dochodów.



FB-BP.3141.108.2016.ŁCh

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

Urząd Miasta 
Wałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 186/2016 z dnia 

15 listopada 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2016 następujące zmiany:

budżet w układzie tradycyjnym (w zł)

Dział Rozdział § Nazwa Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

OGÓŁEM 49 793 49 793

852 Pomoc społeczna 49 793 49 793
85211 Świadczenie wychowawcze 49 793 49 793

2060

Dotacje celowe przekazane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej zlecone gminom 
(związkom gmin, związkom powiatowo- 
gminnym), związane z realizacją 
świadczenia wychowawczego 
stanowiącego pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci

UM Wałbrzych

49 793

6340

Dotacje celowe przekazane z budżetu 
państwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne z zakresu administracji 
rządowej zlecone gminom (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym), 
związane z realizacją świadczenia 
wychowawczego stanowiącego pomoc 
państwa w wychowywaniu dzieci z 
przeznaczeniem dla gmin na realizacją 
zadań inwestycyjnych na potrzeby 
realizacji Programu Rodzina 500 Plus 
wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 
2016 roku o pomocy państwa w 
wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016poz. 
195)

UM Wałbrzych

49 793



budżet w układzie zadaniowym

Dział Rozdział
Nr

działania Nazwa działania Grupa wydatkowa Zmniejszenia Zwiększenia
1 2 3 4 5 6 7

ogółem 49 793 49 793

852 85211 13.4.1.5 Pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci

II 49 793

VI 49 793

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na 2016 rok

po stronie dochodów.



FB-BP.3141.108.2016.ŁCh

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

Urząd Miasta 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 186/2016 z dnia 

15 listopada 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2016 następujące zmiany:

budżet w układzie tradycyjnym (w zł)

Dział Rozdział § Nazwa Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

OGÓŁEM 39 401 39 401
852 Pomoc społeczna 39 401 39 401

85211 Świadczenie wychowawcze 39 401 39 401

2060

Dotacje celowe przekazane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej zlecone gminom 
(związkom gmin, związkom powiatowo- 
gminnym), związane z realizacją 
świadczenia wychowawczego 
stanowiącego pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci

UM Wrocław

39 401

6340

Dotacje celowe przekazane z budżetu 
państwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne z zakresu administracji 
rządowej zlecone gminom (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym), 
związane z realizacją świadczenia 
wychowawczego stanowiącego pomoc 
państwa w wychowywaniu dzieci z 
przeznaczeniem dla gmin na realizację 
zadań inwestycyjnych na potrzeby 
realizacji Programu Rodzina 500 Plus 
wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 
2016 roku o pomocy państwa w 
wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016poz. 
195)

UM Wrocław

39 401



budżet w układzie zadaniowym

Dział Rozdział
Nr

działania Nazwa działania Grupa wydatkowa Zmniejszenia Zwiększenia
1 2 3 4 5 6 7

ogółem 39 401 39 401

852 85211 13.4.1.5 Pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci

H 39 401

VI 39 401

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na 2016 rok

po stronie dochodów.



Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

Urząd Miasta 
Złotoryja

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 186/2016 z dnia 

15 listopada 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2016 następujące zmiany:

budżet w układzie tradycyjnym (w zł)

Dział Rozdział § Nazwa Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

OGÓŁEM 71 71
852 Pomoc społeczna 71 71

85211 Świadczenie wychowawcze 71 71

2060

Dotacje celowe przekazane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej zlecone gminom 
(związkom gmin, związkom powiatowo- 
gminnym), związane z realizacją 
świadczenia wychowawczego 
stanowiącego pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci

UM Złotoryja

71

6340

Dotacje celowe przekazane z budżetu 
państwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne z zakresu administracji 
rządowej zlecone gminom (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym), 
związane z realizacją świadczenia 
wychowawczego stanowiącego pomoc 
państwa w wychowywaniu dzieci z 
przeznaczeniem dla gmin na realizację 
zadań inwestycyjnych na potrzeby 
realizacji Programu Rodzina 500 Plus 
wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 
2016 roku o pomocy państwa w 
wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016poz. 
195)

UM Złotoryja

71

FB-BP.3141.108.2016.ŁCh

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI



budżet w układzie zadaniowym

Dział Rozdział
Nr

działania Nazwa działania Grupa wydatkowa Zmniejszenia Zwiększenia
1 2 3 4 5 6 7

ogółem 71 71

852 85211 13.4.1.5 Pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci

II 71

VI 71

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na 2016 rok 

po stronie dochodów.

Z  up, WOJfiWODY D P Ł N p Ś L Ą f , 11 !

a
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Fincnców i L>uui:otu



FB-BP.3141.108.2016.ŁCh

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

Urząd Miasta 
Zgorzelec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 186/2016 z dnia 

15 listopada 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2016 następujące zmiany:

budżet w układzie tradycyjnym (w zł)

Dział Rozdział § Nazwa Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

OGÓŁEM 4 005 4 005
852 Pomoc społeczna 4 005 4 005

85211 Świadczenie wychowawcze 4 005 4 005

2060

Dotacje celowe przekazane ż budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej zlecone gminom 
(związkom gmin, związkom powiatowo- 
gminnym), związane z realizacją 
świadczenia wychowawczego 
stanowiącego pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci

UM Zgorzelec

4 005

6340

Dotacje celowe przekazane z budżetu 
państwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne z zakresu administracji 
rządowej zlecone gminom (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym), 
związane z realizacją świadczenia 
wychowawczego stanowiącego pomoc 
państwa w wychowywaniu dzieci z 
przeznaczeniem dla gmin na realizację 
zadań inwestycyjnych na potrzeby 
realizacji Programu Rodzina 500 Plus 
wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 
2016 roku o pomocy państwa w 
wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016poz. 
195)

UM Zgorzelec

4 005



budżet w układzie zadaniowym

Dział Rozdział
Nr

działania Nazwa działania Grupa wydatkowa Zmniejszenia Zwiększenia
1 2 3 4 5 6 7

ogółem 4 005 4 005

852 85211 13.4.1.5 Pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci

n 4 005

VI 4 005

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na 2016 rok 

po stronie dochodów.
Z up. W O J E W C fflp S fę Ś L Ą S K iru O

Edvia Sapała  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

r l n y i t O w  i D u d Ż o U j



FB-BP.3141.108.2016.ŁCh

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 186/2016 z dnia 

15 listopada 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2016 następujące zmiany:

budżet w układzie tradycyjnym (w zł)

Dział Rozdział § Nazwa Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

OGÓŁEM 16 16
852 Pomoc społeczna 16 16

85211 Świadczenie wychowawcze 16 16

2060

Dotacje celowe przekazane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej zlecone gminom 
(związkom gmin, związkom powiatowo- 
gminnym), związane z realizacją 
świadczenia wychowawczego 
stanowiącego pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci

UMiG Bogatynia

16

6340

Dotacje celowe przekazane z budżetu 
państwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne z zakresu administracji 
rządowej zlecone gminom (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym), 
związane z realizacją świadczenia 
wychowawczego stanowiącego pomoc 
państwa w wychowywaniu dzieci z 
przeznaczeniem dla gmin na realizacją 
zadań inwestycyjnych na potrzeby 
realizacji Programu Rodzina 500 Plus 
wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 
2016 roku o pomocy państwa w 
wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016poz. 
195)

UMiG Bogatynia

16



budżet w układzie zadaniowym

Dział Rozdział
Nr

działania Nazwa działania Grupa wydatkowa Zmniejszenia Zwiększenia
1 2 3 4 5 6 7

ogółem 16 16

852 85211 13.4.1.5 Pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci

II 16

VI 16

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na 2016 rok

po stronie dochodów.



FB-BP.3141.108.2016.ŁCh

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 186/2016 z dnia 

15 listopada 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2016 następujące zmiany:

budżet w układzie tradycyjnym (w zł)

Dział Rozdział § Nazwa Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

OGÓŁEM 200 200
852 Pomoc społeczna 200 200

85211 Świadczenie wychowawcze 200 200

2060

Dotacje celowe przekazane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej zlecone gminom 
(związkom gmin, związkom powiatowo- 
gminnym), związane z realizacją 
świadczenia wychowawczego 
stanowiącego pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci

UMiG Góra

200

6340

Dotacje celowe przekazane z budżetu 
państwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne z zakresu administracji 
rządowej zlecone gminom (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym), 
związane z realizacją świadczenia 
wychowawczego stanowiącego pomoc 
państwa w wychowywaniu dzieci z 
przeznaczeniem dla gmin na realizacją 
zadań inwestycyjnych na potrzeby 
realizacji Programu Rodzina 500 Plus 
wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 
2016 roku o pomocy państwa w 
wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016poz. 
195)

UMiG Góra

200



budżet w układzie zadaniowym

Dział Rozdział
Nr

działania Nazwa działania Grupa wydatkowa Zmniejszenia Zwiększenia
1 2 3 4 5 6 7

ogółem 200 200

852 85211 13.4.1.5 Pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci

II 200

VI 200

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na 2016 rok

po stronie dochodów.



FB-BP.3141.108.201 ó.ŁCh

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Siechnice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 186/2016 z dnia 

15 listopada 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2016 następujące zmiany:

budżet w układzie tradycyjnym (w zł)

Dział Rozdział § Nazwa Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

OGÓŁEM 124 124
852 Pomoc społeczna 124 124

85211 Świadczenie wychowawcze 124 124

2060

Dotacje celowe przekazane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej zlecone gminom 
(związkom gmin, związkom powiatowo- 
gminnym), związane z realizacją 
świadczenia wychowawczego 
stanowiącego pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci

UMiG Siechnice

124

6340

Dotacje celowe przekazane z budżetu 
państwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne z zakresu administracji 
rządowej zlecone gminom (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym), 
związane z realizacją świadczenia 
wychowawczego stanowiącego pomoc 
państwa w wychowywaniu dzieci z 
przeznaczeniem dla gmin na realizację 
zadań inwestycyjnych na potrzeby 
realizacji Programu Rodzina 500 Plus 
wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 
2016 roku o pomocy państwa w 
wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016poz. 
195)

UMiG Siechnice

124



budżet w układzie zadaniowym

Dział Rozdział
Nr

działania Nazwa działania Grupa wydatkowa Zmniejszenia Zwiększenia
1 2 3 4 5 6 7

ogółem 124 124

852 85211 13.4.1.5 Pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci

II 124

VI 124

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na 2016 rok

po stronie dochodów.



FB-BP.3141.108.2016.ŁCh

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Strzegom

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 186/2016 z dnia 

15 listopada 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2016 następujące zmiany:

budżet w układzie tradycyjnym (w zł)

Dział Rozdział § Nazwa Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

OGÓŁEM 514 514
852 Pomoc społeczna 514 514

85211 Świadczenie wychowawcze 514 514

2060

Dotacje celowe przekazane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej zlecone gminom 
(związkom gmin, związkom powiatowo- 
gminnym), związane z realizacją 
świadczenia wychowawczego 
stanowiącego pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci

UMiG Strzegom

514

6340

Dotacje celowe przekazane z budżetu 
państwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne z zakresu administracji 
rządowej zlecone gminom (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym), 
związane z realizacją świadczenia 
wychowawczego stanowiącego pomoc 
państwa w wychowywaniu dzieci z 
przeznaczeniem dla gmin na realizacją 
zadań inwestycyjnych na potrzeby 
realizacji Programu Rodzina 500 Plus 
wynikających z ustawy z  dnia 11 lutego 
2016 roku o pomocy państwa w 
wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016poz. 
195)

UMiG Strzegom

514



budżet w układzie zadaniowym

Dział Rozdział
Nr

działania Nazwa działania Grupa wydatkowa Zmniejszenia Zwiększenia
1 2 3 4 5 6 7

ogółem 514 514

852 85211 13.4.1.5 Pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci

II 514

VI 514

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na 2016 rok 

po stronie dochodów.

Z up. W O J E W O D Y j)0 i^ Ś L Ą S K f E G O

■ Edyta Sapała  
D Y R E KTO R W Y DZIAŁU 

Hriai'tJów i Zudźoiu



FB-BP.3141.108.2016.ŁCh

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 186/2016 z dnia 

15 listopada 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2016 następujące zmiany:

budżet w układzie tradycyjnym (w zł)

Dział Rozdział § Nazwa Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

OGÓŁEM 3 494 3 494
852 Pomoc społeczna 3 494 3 494

85211 Świadczenie wychowawcze 3 494 3 494

2060

Dotacje celowe przekazane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej zlecone gminom 
(związkom gmin, związkom powiatowo- 
gminnym), związane z realizacją 
świadczenia wychowawczego 
stanowiącego pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci

UMiG Strzelin

3 494

6340

Dotacje celowe przekazane z budżetu 
państwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne z zakresu administracji 
rządowej zlecone gminom (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym), 
związane z realizacją świadczenia 
wychowawczego stanowiącego pomoc 
państwa w wychowywaniu dzieci z 
przeznaczeniem dla gmin na realizacją 
zadań inwestycyjnych na potrzeby 
realizacji Programu Rodzina 500 Plus 
wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 
2016 roku o pomocy państwa w 
wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016poz. 
195)

UMiG Strzelin

3 494



budżet w układzie zadaniowym

Dział Rozdział
Nr

działania Nazwa działania Grupa wydatkowa Zmniejszenia Zwiększenia
1 2 3 4 5 6 7

ogółem 3 494 3 494

852 85211 13.4.1.5 Pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci

n 3 494

VI 3 494

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na 2016 rok

po stronie dochodów.



FB-BP.3141.108.2016.ŁCh

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Syców

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 186/2016 z dnia 

15 listopada 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2016 następujące zmiany:

budżet w układzie tradycyjnym (w zł)

Dział Rozdział § Nazwa Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

OGÓŁEM 818 818
852 Pomoc społeczna 818 818

85211 Świadczenie wychowawcze 818 818

2060

Dotacje celowe przekazane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej zlecone gminom 
(związkom gmin, związkom powiatowo- 
gminnym), związane z realizacją 
świadczenia wychowawczego 
stanowiącego pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci

UMiG Syców

818

6340

Dotacje celowe przekazane z budżetu 
państwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne z zakresu administracji 
rządowej zlecone gminom (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym), 
związane z realizacją świadczenia 
wychowawczego stanowiącego pomoc 
państwa w wychowywaniu dzieci z 
przeznaczeniem dla gmin na realizacją 
zadań inwestycyjnych na potrzeby 
realizacji Programu Rodzina 500 Plus 
wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 
2016 roku o pomocy państwa w 
wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016poz. 
195)

UMiG Syców

818



budżet w układzie zadaniowym

Dział Rozdział
Nr

działania Nazwa działania Grupa wydatkowa Zmniejszenia Zwiększenia
1 2 3 4 5 6 7

ogółem 818 818

852 85211 13.4.1.5 Pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci

II 818

VI 818

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na 2016 rok 

po stronie dochodów.

Z up. W0JEW0pY1^d\i0ŚLĄSKiEG0

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU

riiiyriuuw i Uuużotu



FB-BP.3141.108.2016.ŁCh

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 186/2016 z dnia 

15 listopada 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2016 następujące zmiany:

budżet w układzie tradycyjnym (w zł)

Dział Rozdział § Nazwa Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

OGÓŁEM 316 316
' 852 Pomoc społeczna 316 316

85211 Świadczenie wychowawcze 316 316

2060

Dotacje celowe przekazane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej zlecone gminom 
(związkom gmin, związkom powiatowo- 
gminnym), związane z realizacją 
świadczenia wychowawczego 
stanowiącego pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci

UMiG Twardogóra

316

6340

Dotacje celowe przekazane z budżetu 
państwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne z zakresu administracji 
rządowej zlecone gminom (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym), 
związane z realizacją świadczenia 
wychowawczego stanowiącego pomoc 
państwa w wychowywaniu dzieci z 
przeznaczeniem dla gmin na realizacją 
zadań inwestycyjnych na potrzeby 
realizacji Programu Rodzina 500 Plus 
wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 
2016 roku o pomocy państwa w 
wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016poz. 
195)

UMiG Twardogóra

316



budżet w układzie zadaniowym

Dział Rozdział
Nr

działania Nazwa działania Grupa wydatkowa Zmniejszenia Zwiększenia
1 2 3 4 5 6 7

ogółem 316 316

852 85211 13.4.1.5 Pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci

II 316

VI 316

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na 2016 rok 

po stronie dochodów.

Z  up, W O J E W O D p e i p S L Ą S K l E G O  

Edyta Sapała^ ^



FB-BP.3141.108.2016.ŁCh

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 186/2016 z dnia 

15 listopada 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2016 następujące zmiany:

budżet w układzie tradycyjnym (w zł)

Dział Rozdział § Nazwa Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

OGÓŁEM 6 000 6 000
852 Pomoc społeczna 6 000 6 000

85211 Świadczenie wychowawcze 6 000 6 000

2060

Dotacje celowe przekazane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej zlecone gminom 
(związkom gmin, związkom powiatowo- 
gminnym), związane z realizacją 
świadczenia wychowawczego 
stanowiącego pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci

UMiG Ząbkowice 
Śląskie

6 000

6340

Dotacje celowe przekazane z budżetu 
państwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne z zakresu administracji 
rządowej zlecone gminom (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym), 
związane z realizacją świadczenia 
wychowawczego stanowiącego pomoc 
państwa w wychowywaniu dzieci z 
przeznaczeniem dla gmin na realizację 
zadań inwestycyjnych na potrzeby 
realizacji Programu Rodzina 500 Plus 
wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 
2016 roku o pomocy państwa w 
wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016poz. 
195)

UMiG Ząbkowice 
Śląskie

6 000



budżet w układzie zadaniowym

Dział Rozdział
Nr

działania Nazwa działania Grupa wydatkowa Zmniejszenia Zwiększenia
1 2 3 4 5 6 7

ogółem 6 000 6 000

852 85211 13.4.1.5 Pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci

II 6 000

VI 6 000

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na 2016 rok 

po stronie dochodów.

up, W O JE W O p Ji ^ ^ L N O Ś L Ą S K IE G O

Edyta Sam la  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżatu



FB-BP.3141.108.2016.ŁCh

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

Urząd Gminy 
Dzierżoniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 186/2016 z dnia 

15 listopada 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2016 następujące zmiany:

budżet w układzie trądycyj nym (w zł)

Dział Rozdział § Nazwa Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

OGÓŁEM 68 68
852 Pomoc społeczna 68 68

85211 Świadczenie wychowawcze 68 68

2060

Dotacje celowe przekazane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej zlecone gminom 
(związkom gmin, związkom powiatowo- 
gminnym), związane z realizacją 
świadczenia wychowawczego 
stanowiącego pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci

UG Dzierżoniów

68

6340

Dotacje celowe przekazane z budżetu 
państwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne z zakresu administracji 
rządowej zlecone gminom (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym), 
związane z realizacją świadczenia 
wychowawczego stanowiącego pomoc 
państwa w wychowywaniu dzieci z 
przeznaczeniem dla gminna realizację 
zadań inwestycyjnych na potrzeby 
realizacji Programu Rodzina 500 Plus 
wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 
2016 roku o pomocy państwa w 
wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016poz. 
195)

UG Dzierżoniów

68



budżet w układzie zadaniowym

Dział Rozdział
Nr

działania Nazwa działania Grupa wydatkowa Zmniejszenia Zwiększenia
1 2 3 4 5 6 7

ogółem 68 68

852 85211 13.4.1.5 Pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci

II 68

VI 68

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na 2016 rok 

po stronie dochodów.

h/Gyici o cip ul a 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Hnansów i Budżetu



FB-BP.3141.108.2016.ŁCh

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

Urząd Gminy 
Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 186/2016 z dnia 

15 listopada 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2016 następujące zmiany:

budżet w układzie tradycyjnym (w zł)

Dział Rozdział § Nazwa Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

OGÓŁEM 3 602 3 602
852 Pomoc społeczna 3 602 3 602

85211 Świadczenie wychowawcze 3 602 3 602

2060

Dotacje celowe przekazane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej zlecone gminom 
(związkom gmin, związkom powiatowo- 
gminnym), związane z realizacją 
świadczenia wychowawczego 
stanowiącego pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci

UG Głogów

3 602

6340

Dotacje celowe przekazane z budżetu 
państwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne z zakresu administracji 
rządowej zlecone gminom (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym), 
związane z realizacją świadczenia 
wychowawczego stanowiącego pomoc 
państwa w wychowywaniu dzieci z 
przeznaczeniem dla gmin na realizacją 
zadań inwestycyjnych na potrzeby 
realizacji Programu Rodzina 500 Plus 
wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 
2016 roku o pomocy państwa w 
wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016poz. 
195)

UG Głogów

3 602



budżet w układzie zadaniowym

Dział Rozdział
Nr

działania Nazwa działania Grupa wydatkowa Zmniejszenia Zwiększenia
1 2 3 4 5 6 7

ogółem 3 602 3 602

852 85211 13.4.1.5 Pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci

II 3 602

VI 3 602

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na 2016 rok 

po stronie dochodów.

Z u p . W O J E W O D ^ d O p O Ś l Ą S K E G O

Edyta 
d y r e k t o r  Vv

■'inansów i b



FB-BP.3141.108.2016.ŁCh

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

Urząd 
Gminy Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 186/2016 z dnia 

15 listopada 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2016 następujące zmiany:

budżet w układzie tradycyjnym (w zł)

Dział Rozdział § Nazwa Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

OGÓŁEM 19 19
852 Pomoc społeczna 19 19

85211 Świadczenie wychowawcze 19 19

2060

Dotacje celowe przekazane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej zlecone gminom 
(związkom gmin, związkom powiatowo- 
gminnym), związane z realizacją 
świadczenia wychowawczego 
stanowiącego pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci

UG Kłodzko

19

6340

Dotacje celowe przekazane z budżetu 
państwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne z zakresu administracji 
rządowej zlecone gminom (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym), 
związane z realizacją świadczenia 
wychowawczego stanowiącego pomoc 
państwa w wychowywaniu dzieci z 
przeznaczeniem dla gmin na realizację 
zadań inwestycyjnych na potrzeby 
realizacji Programu Rodzina 500 Plus 
wynikających z ustawy z  dnia 11 lutego 
2016 roku o pomocy państwa w 
wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016poz. 
195)

UG Kłodzko

19



budżet w układzie zadaniowym

Dział Rozdział
Nr

działania Nazwa działania Grupa wydatkowa Zmniejszenia Zwiększenia
1 2 3 4 5 6 7

ogółem 19 19

852 85211 13.4.1.5 Pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci

II 19

VI 19

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na 2016 rok

po stronie dochodów.



FB-BP.3141.108.2016.ŁCh

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

Urząd Gminy 
Malczyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 186/2016 z dnia 

15 listopada 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2016 następujące zmiany:

budżet w układzie tradycyjnym (w zł)

Dział Rozdział § Nazwa Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

OGÓŁEM 500 500
852 Pomoc społeczna 500 500

85211 Świadczenie wychowawcze 500 500

- 2060

Dotacje celowe przekazane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej zlecone gminom 
(związkom gmin, związkom powiatowo- 
gminnym), związane z realizacją 
świadczenia wychowawczego 
stanowiącego pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci

UG Malczyce

500

6340

Dotacje celowe przekazane z budżetu 
państwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne z zakresu administracji 
rządowej zlecone gminom (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym), 
związane z realizacją świadczenia 
wychowawczego stanowiącego pomoc 
państwa w wychowywaniu dzieci z 
przeznaczeniem dla gmin na realizacją 
zadań inwestycyjnych na potrzeby 
realizacji Programu Rodzina 500 Plus 
wynikających z  ustawy z dnia 11 lutego 
2016 roku o pomocy państwa w 
wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016poz. 
195)

UG Malczyce

500



budżet w układzie zadaniowym

Dział Rozdział
Nr

działania Nazwa działania Grupa wydatkowa Zmniejszenia Zwiększenia
1 2 3 4 5 6 7

ogółem 500 500

852 85211 13.4.1.5 Pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci

II 500

VI 500

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na 2016 rok 

po stronie dochodów.

Z up. W O JE W O D pO L^Ś L /iS K iE G O

Edyta Sapała  
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów I Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 

FB-BP.3141.108.2016.LCli

Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

Urząd Gminy 
Nowa Ruda

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 186/2016 z dnia 

15 listopada 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2016 następujące zmiany:

budżet w układzie tradycyjnym (w zł)

Dział Rozdział § Nazwa Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

OGÓŁEM 29 29
852 Pomoc społeczna 29 29

85211 Świadczenie wychowawcze 29 29

2060

Dotacje celowe przekazane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej zlecone gminom 
(związkom gmin, związkom powiatowo- 
gminnym), związane z realizacją 
świadczenia wychowawczego 
stanowiącego pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci

UG Nowa Ruda

29

6340

Dotacje celowe przekazane z budżetu 
państwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne z zakresu administracji 
rządowej zlecone gminom (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym), 
związane z realizacją świadczenia 
wychowawczego stanowiącego pomoc 
państwa w wychowywaniu dzieci z 
przeznaczeniem dla gmin na realizacją 
zadań inwestycyjnych na potrzeby 
realizacji Programu Rodzina 500 Plus 
wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 
2016 roku o pomocy państwa w 
wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016poz. ■ 
195)

UG Nowa Ruda

29



budżet w układzie zadaniowym

Dział Rozdział
Nr

działania Nazwa działania Grupa wydatkowa Zmniejszenia Zwiększenia
1 2 3 4 5 6 7

ogółem 29 29

852 85211 13.4.1.5 Pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci

n 29

VI 29

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na 2016 rok

po stronie dochodów.



FB-BP.3141.108.2016.ŁCh

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

Urząd Gminy 
Radwanice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 186/2016 z dnia 

15 listopada 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2016 następujące zmiany:

budżet w układzie tradycyjnym (w zł)

Dział Rozdział § Nazwa Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

OGÓŁEM 307 307
852 Pomoc społeczna 307 307

85211 Świadczenie wychowawcze 307 307

2060

Dotacje celowe przekazane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej zlecone gminom 
(związkom gmin, związkom powiatowo- 
gminnym), związane z realizacją 
świadczenia wychowawczego 
stanowiącego pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci

UG Radwanice

307

6340

Dotacje celowe przekazane z budżetu 
państwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne z zakresu administracji 
rządowej zlecone gminom (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym), 
związane z realizacją świadczenia 
wychowawczego stanowiącego pomoc 
państwa w wychowywaniu dzieci z 
przeznaczeniem dla gmin na realizację 
zadań inwestycyjnych na potrzeby 
realizacji Programu Rodzina 500 Plus 
wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 
2016 roku o pomocy państwa w 
wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016poz. 
195)

UG Radwanice

307



budżet w układzie zadaniowym

Dział Rozdział
Nr

działania Nazwa działania Grupa wydatkowa Zmniejszenia Zwiększenia
1 2 3 4 5. 6 7

ogółem 307 307

852 85211 13.4?1.5 Pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci

II 307

VI 307

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na 2016 rok

po stronie dochodów.



FB-BP.3141.108.2016.ŁCh

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

Urząd Gminy 
Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 186/2016 z dnia 

15 listopada 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2016 następujące zmiany:

budżet w układzie tradycyjnym (w zł)

Dział Rozdział § Nazwa Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

OGÓŁEM 916 916
852 Pomoc społeczna 916 916

85211 Świadczenie wychowawcze 916 916

2060

Dotacje celowe przekazane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej zlecone gminom 
(związkom gmin, związkom powiatowo- 
gminnym), związane z realizacją 
świadczenia wychowawczego 
stanowiącego pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci

UG Świdnica

916

6340

Dotacje celowe przekazane z budżetu 
państwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne z zakresu administracji 
rządowej zlecone gminom (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym), 
związane z realizacją świadczenia 
wychowawczego stanowiącego pomoc 
państwa w wychowywaniu dzieci z 
przeznaczeniem dla gmin na realizację 
zadań inwestycyjnych na potrzeby 
realizacji Programu Rodzina 500 Plus 
wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 
2016 roku o pomocy państwa w 
wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016poz. 
195)

UG Świdnica

916



budżet w układzie zadaniowym

Dział Rozdział
Nr

działania Nazwa działania Grupa wydatkowa Zmniejszenia Zwiększenia
1 2 3 4 5 6 7

ogółem 916 916

852 85211 13.4.1.5 Pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci

II 916

VI 916

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na 2016 rok 

po stronie dochodów.

Edyta Sapała  
DY R E K T O E WY DZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3141.108.2016.ŁCh

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

Urząd Gminy 
Warta Bolesławiecka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 186/2016 z dnia 

15 listopada 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2016 następujące zmiany:

budżet w układzie tradycyjnym (w zł)

Dział Rozdział § Nazwa Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

OGÓŁEM 1 326 1 326
852 Pomoc społeczna 1 326 1326

85211 Świadczenie wychowawcze 1 326 1 326

2060

Dotacje celowe przekazane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej zlecone gminom 
(związkom gmin, związkom powiatowo- 
gminnym), związane z realizacją 
świadczenia wychowawczego 
stanowiącego pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci

UG Warta 
Bolesławiecka

1 326

6340

Dotacje celowe przekazane z budżetu 
państwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne z zakresu administracji 
rządowej zlecone gminom (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym), 
związane z realizacją świadczenia 
wychowawczego stanowiącego pomoc 
państwa w wychowywaniu dzieci z 
przeznaczeniem dla gmin na realizacją 
zadań inwestycyjnych na potrzeby 
realizacji Programu Rodzina 500 Plus 
wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 
2016 roku o pomocy państwa w 
wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016poz. 
195)

UG Warta 
Bolesławiecka

1 326



budżet w układzie zadaniowym

Dział Rozdział
Nr

działania Nazwa działania Grupa wydatkowa Zmniejszenia Zwiększenia
1 2 3 4 5 6 7

ogółem 1 326 1326

852 85211 13.4.1.5 Pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci

II 1 326

VI 1 326

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na 2016 rok 

po stronie dochodów.

Z up. W 0 JEW O D ^W LW O ŚLĄ8 K1EG0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

finansów  i Budżetu



FB-BP.3141.108.2016.ŁCh

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

Urząd Gminy 
Wisznia Mała

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 186/2016 z dnia 

15 listopada 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2016 następujące zmiany:

budżet w układzie tradycyjnym (w zł)

Dział Rozdział § Nazwa Jednostka samorządu 
terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

OGÓŁEM 16 16
852 Pomoc społeczna 16 16

85211 Świadczenie wychowawcze 16 16

2060

Dotacje celowe przekazane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej zlecone gminom 
(związkom gmin, związkom powiatowo- 
gminnym), związane z realizacją 
świadczenia wychowawczego 
stanowiącego pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci

UG Wisznia Mała

16

6340

Dotacje celowe przekazane z budżetu 
państwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne z zakresu administracji 
rządowej zlecone gminom (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym), 
związane z realizacją świadczenia 
wychowawczego stanowiącego pomoc 
państwa w wychowywaniu dzieci z 
przeznaczeniem dla gmin na realizację 
zadań inwestycyjnych na potrzeby 
realizacji Programu Rodzina 500 Plus 
wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 
2016 roku o pomocy państwa w 
wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016poz. 
195)

UG Wisznia Mała

16



budżet w układzie zadaniowym

Dział Rozdział
Nr

działania Nazwa działania Grupa wydatkowa Zmniejszenia Zwiększenia
1 2 3 4 5 6 7

ogółem 16 16

852 85211 13.4.1.5 Pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci

II 16

VI 16

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na 2016 rok 

po stronie dochodów.

Z up, WOJEWO^BOpiOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu


