
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.375.2016.KS

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 195/2016 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego

Kwota

zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

852 85211 2060 Urząd Miasta Jelenia Góra 1 150 000

razem 1 150 000

Zmiany kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej nr ZP-ZS.3111.122 .2016.LP z dnia 15 listopada 2016 r.

Zwiększenie dotacji wynika ze zgłoszonych niedoborów środków na realizację wypłat 

świadczeń wychowawczych na potrzeby Programu Rodzina 500 plus wynikających z ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 

195).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13 .4 .1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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

po stronie dochodów.
2 up. W O J E W O D ^ f i^ O Ś L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.375.2016.KS

Urząd Miasta 
Kowary

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 195/2016 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego

Kwota

zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

852 85211 2060 Urząd Miasta Kowary 120 000

razem 120 000

Zmiany kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej nr ZP-ZS.3111.122 .2016.LP z dnia 15 listopada 2016 r.

Zmniejszenie dotacji wynika ze zgłoszonych nadwyżek środków na realizację wypłat 

świadczeń wychowawczych na potrzeby Programu Rodzina 500 plus wynikających z ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 

195).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13 .4 .1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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

po stronie dochodów.
Z up. W 0JE W 0j » T D ^ M 0ŚLĄSKIEG0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.375.2016.KS

Urząd Miasta 
Lubań

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 195/2016 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego

Kwota

zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

852 85211 2060 Urząd Miasta Lubań 130 000

razem 130 000

Zmiany kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej nr ZP-ZS.3111.122 .2016.LP z dnia 15 listopada 2016 r.

Zmniejszenie dotacji wynika ze zgłoszonych nadwyżek środków na realizację wypłat 

świadczeń wychowawczych na potrzeby Programu Rodzina 500 plus wynikających z ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 

195).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1.- Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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

po stronie dochodów.
Z up. WOJEW^D^OŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.375.2016.KS

Urząd Miasta 
Nowa Ruda

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 195/2016 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego

Kwota

zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

852 85211 2060 Urząd Miasta Nowa Ruda 276 000

razem 276 000

Zmiany kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej nr ZP-ZS.3111.122 .2016.LP z dnia 15 listopada 2016 r.

Zmniejszenie dotacji wynika ze zgłoszonych nadwyżek środków na realizację wypłat 

świadczeń wychowawczych na potrzeby Programu Rodzina 500 plus wynikających z ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 

195).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13 .4 .1- Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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

po stronie dochodów.
Z up. WOJEWOp^O^SLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.375.2016.KS

Urząd Miasta 
Piechowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 195/2016 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego

Kwota

zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

852 85211 2060 Urząd Miasta Piechowice 170 000

razem 170 000

Zmiany kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej nrZP-ZS.3111.122 .2016.LP z dnia 15 listopada 2016 r.

Zmniejszenie dotacji wynika ze zgłoszonych nadwyżek środków na realizację wypłat 

świadczeń wychowawczych na potrzeby Programu Rodzina 500 plus wynikających z ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 

195).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13 .4 .1- Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. -P om oc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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

po stronie dochodów.
Z up. W O JE W O D ^B ^ Ł IO Ś L^SKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.375.2016.KS

Urząd Miasta 
Pieszyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 195/2016 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego

Kwota

zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

852 85211 2060 Urząd Miasta Pieszyce 260 000

razem 260 000

Zmiany kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej nr ZP-ZS.3111.122 .2016.LP z dnia 15 listopada 2016 r.

Zmniejszenie dotacji wynika ze zgłoszonych nadwyżek środków na realizację wypłat 

świadczeń wychowawczych na potrzeby Programu Rodzina 500 plus wynikających z ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 

195).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1.- Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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

po stronie dochodów.
Z up. W O JE W O D ^J& O ^S L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.375.2016.KS

Urząd Miasta 
Piława Górna

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 195/2016 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego

Kwota

zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

852 85211 2060 Urząd Miasta Piława Górna 20 000

razem 20 000

Zmiany kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej nr ZP-ZS.3111.122 .2016.LP z dnia 15 listopada 2016 r.

Zmniejszenie dotacji wynika ze zgłoszonych nadwyżek środków na realizację wypłat 

świadczeń wychowawczych na potrzeby Programu Rodzina 500 plus wynikających z ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 

195).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13 .4 .1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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

po stronie dochodów.
Z up. WOJEWO^B^NOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.375.2016.KS

Urząd Miasta 
Wojcieszów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 195/2016 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego

Kwota

zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

852 85211 2060 Urząd Miasta Wojcieszów 341 550

razem 341 550

Zmiany kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej nr ZP-ZS.3111.122 .2016.LP z dnia 15 listopada 2016 r.

Zmniejszenie dotacji wynika ze zgłoszonych nadwyżek środków na realizację wypłat 

świadczeń wychowawczych na potrzeby Programu Rodzina 500 plus wynikających z ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 

195).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13 .4 .1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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

po stronie dochodów.
Z up. W O JE W O p ^ i m Ś LASKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.375.2016.KS

Urząd Miasta 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 195/2016 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego

Kwota

zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

852 85211 2060 Urząd Miasta Wrocław 9 045 430

razem 9 045 430

Zmiany kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej nr ZP-ZS.3111.122 .2016.LP z dnia 15 listopada 2016 r.

Zwiększenie dotacji wynika ze zgłoszonych niedoborów środków na realizację wypłat 

świadczeń wychowawczych na potrzeby Programu Rodzina 500 plus wynikających z ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 

195).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1.- Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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

po stronie dochodów.
Z  up. W 0 J E W 0 p y ^ LW0Śł.ĄSKIEGQ

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.375.2016.KS

Urząd Miasta 
Zgorzelec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 195/2016 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego

Kwota

zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

852 85211 2060 Urząd Miasta Zgorzelec 569 762

razem 569 762

Zmiany kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej nr ZP-ZS.3111.122 .2016.LP z dnia 15 listopada 2016 r.

Zmniejszenie dotacji wynika ze zgłoszonych nadwyżek środków na realizację wypłat 

świadczeń wychowawczych na potrzeby Programu Rodzina 500 plus wynikających z ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 

195).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13 .4 .1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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

po stronie dochodów. Z up. WOJEWODY ¿9!.ND.' i 8KIEG0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.375.2016.KS

Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 195/2016 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego

Kwota

zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

852 85211 2060 Urząd Miasta i Gminy Bardo 16 500

razem 16 500

Zmiany kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej nr ZP-ZS.3111.122 .2016.LP z dnia 15 listopada 2016 r.

Zmniejszenie dotacji wynika ze zgłoszonych nadwyżek środków na realizację wypłat 

świadczeń wychowawczych na potrzeby Programu Rodzina 500 plus wynikających z ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 

195).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 -  Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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

po stronie dochodów.
Z up: WOJEWOf^DmeĆ!. -8KIEG0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.375.2016.KS

Urząd Miasta i Gminy 
Bierutów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 195/2016 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego

Kwota

zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

852 85211 2060 Urząd Miasta i Gminy Bierutów 200 000

razem 200 000

Zmiany kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej nr ZP-ZS.3111.122 .2016.LP z dnia 15 listopada 2016 r.

Zmniejszenie dotacji wynika ze zgłoszonych nadwyżek środków na realizację wypłat 

świadczeń wychowawczych na potrzeby Programu Rodzina 500 plus wynikających z ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 

195).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1.- Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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

po stronie dochodów.
Z  up. W O J E W O D p t ^ & a  OSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.375.2016.KS

Urząd Miasta i Gminy 
Bolków

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 195/2016 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego

Kwota

zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

852 85211 2060 Urząd Miasta i Gminy Bolków 230 000

razem 230 000

Zmiany kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej nr ZP-ZS.3111.122 .2016.LP z dnia 15 listopada 2016 r.

Zmniejszenie dotacji wynika ze zgłoszonych nadwyżek środków na realizację wypłat 

świadczeń wychowawczych na potrzeby Programu Rodzina 500 plus wynikających z ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 

195).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4 .1- Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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

po stronie dochodów.
z up. w o jE w ooye3 j> -:' -skiego

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Bucizstu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.375.2016.KS

Urząd Miasta i Gminy 
Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 195/2016 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego

Kwota

zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

852 85211 2060 Urząd Miasta i Gminy Góra 536 200

razem 536 200

Zmiany kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej nrZP-ZS.3111.122 .2016.LP z dnia 15 listopada 2016r.

Zmniejszenie dotacji wynika ze zgłoszonych nadwyżek środków na realizację wypłat 

świadczeń wychowawczych na potrzeby Programu Rodzina 500 plus wynikających z ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 

195).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13 .4 .1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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

po stronie dochodów.
Z up. W0JEW^PY^^0ci.ĄSKIEG0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.375.2016.KS

Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 195/2016 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego

Kwota

zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

852 85211 2060
Urząd Miasta i Gminy 

Gryfów Śląski

104 887

razem 104 887

Zmiany kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej nr ZP-ZS.3111.122 .2016.LP z dnia 15 listopada 2016 r.

Zmniejszenie dotacji wynika ze zgłoszonych nadwyżek środków na realizację wypłat 

świadczeń wychowawczych na potrzeby Programu Rodzina 500 plus wynikających z ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 

195).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1,- Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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

po stronie dochodów. Z up. WOJEWOD^D^B^.. "KIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.375.2016.KS

Urząd Miasta i Gminy 
Lądek Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 195/2016 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego

Kwota

zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

852 85211 2060
Urząd Miasta i Gminy 

Lądek Zdrój

315 000

razem 315 000

Zmiany kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej nr ZP-ZS.3111.122 .2016.LP z dnia 15 listopada 2016 r.

Zmniejszenie dotacji wynika ze zgłoszonych nadwyżek środków na realizację wypłat 

świadczeń wychowawczych na potrzeby Programu Rodzina 500 plus wynikających z ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 

195).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1.— Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5.- Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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

po stronie dochodów.
Z u p . W 0 J E W C D ) ^ p ' "  jK I E G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.375.2016.KS

Urząd Miasta i Gminy 
Leśna

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 195/2016 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego

Kwota

zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

852 85211 2060 Urząd Miasta i Gminy Leśna 656 000

razem 656 000

Zmiany kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej nr ZP-ZS.3111.122 .2016.LP z dnia 15 listopada 2016 r.

Zmniejszenie dotacji wynika ze zgłoszonych nadwyżek środków na realizację wypłat 

świadczeń wychowawczych na potrzeby Programu Rodzina 500 plus wynikających z ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 

195).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1- Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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

po stronie dochodów.
Z up. W O J E W O D Y ^ J j^ L / jS K lE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.375.2016.KS

Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 195/2016 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego

Kwota

zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

852 85211 2060
Urząd Miasta i Gminy 

Lubomierz

235 000

razem 235 000

Zmiany kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej nr ZP-ZS.3111.122 .2016.LP z dnia 15 listopada 2016 r.

Zmniejszenie dotacji wynika ze zgłoszonych nadwyżek środków na realizację wypłat 

świadczeń wychowawczych na potrzeby Programu Rodzina 500 plus wynikających z ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz.

195).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1.- Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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

po stronie dochodów.
F Z up. W O J E W O ^P S ^Y ' DKIEG0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.375.2016.KS

Urząd Miasta i Gminy 
Międzybórz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 195/2016 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego

Kwota

zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

852 85211 2060
Urząd Miasta i Gminy 

Międzybórz

30 000

razem 30 000

Zmiany kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej nr ZP-ZS.3111.122 .2016.LP z dnia 15 listopada 2016 r.

Zmniejszenie dotacji wynika ze zgłoszonych nadwyżek środków na realizację wypłat 

świadczeń wychowawczych na potrzeby Programu Rodzina 500 plus wynikających z ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 

195).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1- Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5.- Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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

po strome dochodów.
Z  up. W O J E W O D Y J p l ^ L Ą S K I E G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finsiv ' *BudZjgtu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.375.2016.KS

Urząd Miasta i Gminy 
Międzylesie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 195/2016 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego

Kwota

zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

852 85211 2060
Urząd Miasta i Gminy 

Międzylesie

370 000

razem 370 000

Zmiany kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej nr ZP-ZS.3111.122 .2016.LP z dnia 15 listopada 2016 r.

Zmniejszenie dotacji wynika ze zgłoszonych nadwyżek środków na realizację wypłat 

świadczeń wychowawczych na potrzeby Programu Rodzina 500 plus wynikających z ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 

195).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13 .4 .1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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

po stronie dochodów. Z up. WOJ EWO D ' y ' '  ^



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.375.2016.KS

Urząd Miasta i Gminy 
Mirsk

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 195/2016 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego

Kwota

zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

852 85211 2060 Urząd Miasta i Gminy Mirsk 147 000

razem 147 000

Zmiany kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej nr ZP-ZS.3111.122 .2016.LP z dnia 15 listopada 2016 r.

Zmniejszenie dotacji wynika ze zgłoszonych nadwyżek środków na realizację wypłat 

świadczeń wychowawczych na potrzeby Programu Rodzina 500 plus wynikających z ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 

195).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13 .4 .1- Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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

po stronie dochodów.
Z  up. W 0 J E W 0 D p 0 ^ & ; ! .  'tSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.375.2016.KS

Urząd Miasta i Gminy 
Niemcza

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 195/2016 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego

Kwota

zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

852 85211 2060 Urząd Miasta i Gminy Niemcza 345 000

razem 345 000

Zmiany kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej nr ZP-ZS.3111.122 .2016.LP z dnia 15 listopada 2016 r.

Zmniejszenie dotacji wynika ze zgłoszonych nadwyżek środków na realizację wypłat 

świadczeń wychowawczych na potrzeby Programu Rodzina 500 plus wynikających z ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 

195).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13 .4 .1- Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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

po stronie dochodów.
Z  up. W 0 J I I W 0 ^ P ^ v ' -CKIEG0

Edyta Sapała 

Finansów i Budżetu



¡̂glgrś5
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.375.2016.KS

Urząd Miasta i Gminy 
Nowogrodziec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 195/2016 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego

Kwota

zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

852 85211 2060
Urząd Miasta i Gminy 

Nowogrodziec

76 226

razem 76 226

Zmiany kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej nr ZP-ZS.3111.122 .2016.LP z dnia 15 listopada 2016 r.

Zmniejszenie dotacji wynika ze zgłoszonych nadwyżek środków na realizację wypłat 

świadczeń wychowawczych na potrzeby Programu Rodzina 500 plus wynikających z ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 

195).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13 .4 .1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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

po stronie dochodów.

Edyto. Sapała
DYREi'TOR WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.375.2016.KS

Urząd Miasta i Gminy 
Olszyna

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 195/2016 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego

Kwota

zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

852 85211 2060 Urząd Miasta i Gminy Olszyna 655 000

razem 655 000

Zmiany kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej nr ZP-ZS.3111.122 .2016.LP z dnia 15 listopada 2016r.

Zmniejszenie dotacji wynika ze zgłoszonych nadwyżek środków na realizację wypłat 

świadczeń wychowawczych na potrzeby Programu Rodzina 500 plus wynikających z ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 

195).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1.- Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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

po stronie dochodów. ^ .. . ■.
V  Z u d . W C J ? 7  /  - (IEG(



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.375.2016.KS

Urząd Miasta i Gminy 
Pieńsk

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 195/2016 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego

Kwota

zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

852 85211 2060 Urząd Miasta i Gminy Pieńsk 350 000

razem 350 000

Zmiany kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej nr ZP-ZS.3111.122 .2016.LP z dnia 15 listopada 2016 r.

Zmniejszenie dotacji wynika ze zgłoszonych nadwyżek środków na realizację wypłat 

świadczeń wychowawczych na potrzeby Programu Rodzina 500 plus wynikających z ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 

195).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4 .1- Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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

po stronie dochodów.

;j \ Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.375.2016.KS

Urząd Miasta i Gminy 
Radków

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 195/2016 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego

Kwota

zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

852 85211 2060 Urząd Miasta i Gminy Radków 250 000

razem 250 000

Zmiany kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej nr ZP-ZS.3111.122 .2016.LP z dnia 15 listopada 2016 r.

Zmniejszenie dotacji wynika ze zgłoszonych nadwyżek środków na realizację wypłat 

świadczeń wychowawczych na potrzeby Programu Rodzina 500 plus wynikających z ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 

195).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13 .4 .1- Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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

po stronie dochodów.
Zud.WO,’? ' ' X  '■ -r:E30



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.375.2016.KS

Urząd Miasta i Gminy 
Stronie Śląskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 195/2016 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego

Kwota

zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

852 85211 2060
Urząd Miasta i Gminy Stronie

Śląskie

160 000

razem 160 000

Zmiany kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej nr ZP-ZS.3111.122 .2016.LP z dnia 15 listopada 2016 r.

Zmniejszenie dotacji wynika ze zgłoszonych nadwyżek środków na realizację wypłat 

świadczeń wychowawczych na potrzeby Programu Rodzina 500 plus wynikających z ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 

195).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13 .4 .1- Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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

po stronie dochodów. /



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.375.2016.KS

Urząd Miasta i Gminy 
Ścinawa

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 195/2016 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego

Kwota

zmniejszenia

Kwota 

zwiększenia "

852 85211 2060 Urząd Miasta i Gminy Ścinawa 43 878

razem 43 878

Zmiany kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej nr ZP-ZS.3111.122 .2016.LP z dnia 15 listopada 2016 r.

Zmniejszenie dotacji wynika ze zgłoszonych nadwyżek środków na realizację wypłat 

świadczeń wychowawczych na potrzeby Programu Rodzina 500 plus wynikających z ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 

195).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13 .4 .1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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

po stronie dochodów.

Edyta Scmala



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.375.2016.KS

Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 195/2016 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego

Kwota

zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

852 85211 2060
Urząd Miasta i Gminy 

Świerzawa

200 000

razem 200 000

Zmiany kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej nr ZP-ZS.3111.122 .2016.LP z dnia 15 listopada 2016 r.

Zmniejszenie dotacji wynika ze zgłoszonych nadwyżek środków na realizację wypłat 

świadczeń wychowawczych na potrzeby Programu Rodzina 500 plus wynikających z ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 

195).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1.- Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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

po stronie dochodów. j  u". V/CJ?A‘C2'£^,v \ ^  ■ :
¿Z

Edyta Sapała
r v ~  .'Fi'.\ » L*.'...MU

Finansów i Bucżstu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.375.2016.KS

Urząd Miasta i Gminy 
Wąsosz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 195/2016 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego

Kwota

zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

852 85211 2060 Urząd Miasta i Gminy Wąsosz 500 000

razem 500 000

Zmiany kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej nr ZP-ZS.3111.122 .2016.LP z dnia 15 listopada 2016 r.

Zmniejszenie dotacji wynika ze zgłoszonych nadwyżek środków na realizację wypłat 

świadczeń wychowawczych na potrzeby Programu Rodzina 500 plus wynikających z ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 

195).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. — Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13 .4 .1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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

po stronie dochodów.

z"KJT c ' E



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.375.2016.KS

Urząd Miasta i Gminy 
Węgliniec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 195/2016 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego

Kwota

zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

852 85211 2060
Urząd Miasta i Gminy 

Węgliniec

100 000

razem 100 000

Zmiany kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej nr ZP-ZS.3111.122 .2016.LP z dnia 15 listopada 2016 r.

Zmniejszenie dotacji wynika ze zgłoszonych nadwyżek środków na realizację wypłat 

świadczeń wychowawczych na potrzeby Programu Rodzina 500 plus wynikających z ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 

195).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4 .1- Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.375.2016.KS

Urząd Miasta i Gminy 
Wleń

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 195/2016 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego

Kwota

zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

852 85211 2060 Urząd Miasta i Gminy Wleń 230 000

razem 230 000

Zmiany kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej nr ZP-ZS.3111.122 .2016.LP z dnia 15 listopada 2016 r.

Zmniejszenie dotacji wynika ze zgłoszonych nadwyżek środków na realizację wypłat 

świadczeń wychowawczych na potrzeby Programu Rodzina 500 plus wynikających z ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 

195).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4 .1- Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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

po stronie dochodów.

Edyta S vd a



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.375.2016.KS

Urząd Miasta i Gminy 
Ziębice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 195/2016 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego

Kwota

zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

852 85211 2060 Urząd Miasta i Gminy Ziębice 400 000

razem 400 000

Zmiany kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej nr ZP-ZS.3111.122 .2016.LP z dnia 15 listopada 2016 r.

Zmniejszenie dotacji wynika ze zgłoszonych nadwyżek środków na realizację wypłat 

świadczeń wychowawczych na potrzeby Programu Rodzina 500 plus wynikających z ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 

195).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13 .4 .1- Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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

po stronie dochodów.
zup.w :,' -v'. '



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.375.2016.KS

Urząd Miasta i Gminy 
Złoty Stok

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 195/2016 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego

Kwota

zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

852 85211 2060
Urząd Miasta i Gminy Złoty

Stok

140 000

razem 140 000

Zmiany kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej nr ZP-ZS.3111.122 .2016.LP z dnia 15 listopada 2016 r.

Zmniejszenie dotacji wynika ze zgłoszonych nadwyżek środków na realizację wypłat 

świadczeń wychowawczych na potrzeby Programu Rodzina 500 plus wynikających z ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 

195).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1- Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. -P om oc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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

po stronie dochodów. ,  ----- X 1 •>: •  ̂ :F ZUD. I - - , :  ■ ' /  -•*



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.375.2016.KS

Urząd Miasta i Gminy 
Żarów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 195/2016 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego

Kwota

zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

852 85211 2060 Urząd Miasta i Gminy Żarów 161 500

razem 161 500

Zmiany kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej nr ZP-ZS.3111.122 .2016.LP z dnia 15 listopada 2016 r.

Zmniejszenie dotacji wynika ze zgłoszonych nadwyżek środków na realizację wypłat 

świadczeń wychowawczych na potrzeby Programu Rodzina 500 plus wynikających z ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 

195).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1.- Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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

po stronie dochodów.
Z lip. W0



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.375.2016.KS

Urząd Gminy 
Ciepłowody

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 195/2016 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego

Kwota

zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

852 85211 2060 Urząd Gminy Ciepłowody 100 000

razem 100 000

Zmiany kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej nr ZP-ZS.3111.122 .2016.LP z dnia 15 listopada 2016 r.

Zmniejszenie dotacji wynika ze zgłoszonych nadwyżek środków na realizację wypłat 

świadczeń wychowawczych na potrzeby Programu Rodzina 500 plus wynikających z ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 

195).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1.- Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.375.2016.KS

Urząd Gminy 
Długołęka

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 195/2016 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego

Kwota

zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

852 85211 2060 Urząd Gminy Długołęka 1 007 000

razem 1 007 000

Zmiany kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej nr ZP-ZS.3111.122 .2016.LP z dnia 15 listopada 2016 r.

Zwiększenie dotacji wynika ze zgłoszonych niedoborów środków na realizację wypłat 

świadczeń wychowawczych na potrzeby Programu Rodzina 500 plus wynikających z ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 

195).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13 .4 .1- Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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

po stronie dochodów. Z u?. \Z Z  Z



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.375.2016.KS

Urząd Gminy 
Gromadka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 195/2016 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego

Kwota

zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

852 85211 2060 Urząd Gminy Gromadka 69 027

razem 69 027

Zmiany kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej nr ZP-ZS.3111.122 .2016.LP z dnia 15 listopada 2016 r.

Zmniejszenie dotacji wynika ze zgłoszonych nadwyżek środków na realizację wypłat 

świadczeń wychowawczych na potrzeby Programu Rodzina 500 plus wynikających z ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 

195).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4 .1- Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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

po stronie dochodów.

Z up. W "



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.375.2016.KS

Urząd Gminy 
Jemielno

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 195/2016 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego

Kwota

zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

852 85211 2060 Urząd Gminy Jemielno 85 000

razem 85 000

Zmiany kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej nr ZP-ZS.3111.122 .2016.LP z dnia 15 listopada 2016 r.

Zmniejszenie dotacji wynika ze zgłoszonych nadwyżek środków na realizację wypłat 

świadczeń wychowawczych na potrzeby Programu Rodzina 500 plus wynikających z ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 

195).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13 .4 .1- Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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

po stronie dochodów.
Z up.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.375.2016.KS

Urząd Gminy 
Kamieniec Ząbkowicki

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 195/2016 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego

Kwota

zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

852 85211 2060
Urząd Gminy Kamieniec 

Ząbkowicki

80 000

razem 80 000

Zmiany kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej nr ZP-ZS.3111.122 .2016.LP z dnia 15 listopada 2016 r.

Zmniejszenie dotacji wynika ze zgłoszonych nadwyżek środków na realizację wypłat 

świadczeń wychowawczych na potrzeby Programu Rodzina 500 plus wynikających z ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 

195).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13 .4 .1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5.- Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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

po stronie dochodów. 7 , y



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.375.2016.KS

Urząd Gminy 
Kondratowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 195/2016 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego

Kwota

zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

852 85211 2060 Urząd Gminy Kondratowice 13 000

razem 13 000

Zmiany kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej nr ZP-ZS.3111.122 .2016.LP z dnia 15 listopada 2016 r.

Zmniejszenie dotacji wynika ze zgłoszonych nadwyżek środków na realizację wypłat 

świadczeń wychowawczych na potrzeby Programu Rodzina 500 plus wynikających z ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 

195).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1.- Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełno sprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.375.2016.KS

Urząd Gminy 
Krośnice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 195/2016 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego

Kwota

zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

852 85211 2060 Urząd Gminy Krośnice 150 000

razem 150 000

Zmiany kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej nr ZP-ZS.3111.122 .2016.LP z dnia 15 listopada 2016 r.

Zmniejszenie dotacji wynika ze zgłoszonych nadwyżek środków na realizację wypłat 

świadczeń wychowawczych na potrzeby Programu Rodzina 500 plus wynikających z ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 

195).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. — Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4 .1- Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.375.2016.KS

Urząd Gminy 
Marciszów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 195/2016 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego

Kwota

zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

852 85211 2060 Urząd Gminy Marciszów 340 000

razem 340 000

Zmiany kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej nr ZP-ZS.3111.122 .2016.LP z dnia 15 listopada 2016 r.

Zmniejszenie dotacji wynika ze zgłoszonych nadwyżek środków na realizację wypłat 

świadczeń wychowawczych na potrzeby Programu Rodzina 500 plus wynikających z ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 

195).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1.- Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.375.2016.KS

Urząd Gminy 
Męcinka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 195/2016 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego

Kwota

zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

852 85211 2060 Urząd Gminy Męcinka 115 000

razem 115 000

Zmiany kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej nr ZP-ZS.3111.122 .2016.LP z dnia 15 listopada 2016 r.

Zmniejszenie dotacji wynika ze zgłoszonych nadwyżek środków na realizację wypłat 

świadczeń wychowawczych na potrzeby Programu Rodzina 500 plus wynikających z ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 

195).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4 .1- Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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

po strome dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.375.2016.KS

Urząd Gminy 
Mściwojów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 195/2016 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego

Kwota

zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

852 85211 2060 Urząd Gminy Mściwojów 50 000

razem 50 000

Zmiany kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej nr ZP-ZS.3111.122 .2016.LP z dnia 15 listopada 2016 r.

Zmniejszenie dotacji wynika ze zgłoszonych nadwyżek środków na realizację wypłat 

świadczeń wychowawczych na potrzeby Programu Rodzina 500 plus wynikających z ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 

195).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1.- Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.375.2016.KS

Urząd Gminy 
Niechlów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 195/2016 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego

Kwota

zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

852 85211 2060 Urząd Gminy Niechlów 465 000

razem 465 000

Zmiany kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej nr ZP-ZS.3111.122 .2016.LP z dnia 15 listopada 2016 r.

Zmniejszenie dotacji wynika ze zgłoszonych nadwyżek środków na realizację wypłat 

świadczeń wychowawczych na potrzeby Programu Rodzina 500 plus wynikających z ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 

195).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. — Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1.- Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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

po stronie dochodów.
z , ,



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.375.2016.KS

Urząd Gminy 
Nowa Ruda

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 195/2016 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego

Kwota

zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

852 85211 2060 Urząd Gminy Nowa Ruda 300 000

razem 300 000

Zmiany kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej nr ZP-ZS.3111.122 .2016.LP z dnia 15 listopada 2016 r.

Zmniejszenie dotacji wynika ze zgłoszonych nadwyżek środków na realizację wypłat 

świadczeń wychowawczych na potrzeby Programu Rodzina 500 plus wynikających z ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 

195).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13 .4 .1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.375.2016.KS

Urząd Gminy 
Oława

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 195/2016 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego

Kwota

zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

852 85211 2060 Urząd Gminy Oława 431 000

razem 431 000

Zmiany kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej nr ZP-ZS.3111.122 .2016.LP z dnia 15 listopada 2016 r.

Zwiększenie dotacji wynika ze zgłoszonych niedoborów środków na realizację wypłat 

świadczeń wychowawczych na potrzeby Programu Rodzina 500 plus wynikających z ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 

195).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13 .4 .1- Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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

po stronie dochodów.
Z u p .  W



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.375.2016.KS

Urząd Gminy 
Pęcław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 195/2016 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego

Kwota

zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

852 85211 2060 Urząd Gminy Pęcław 150 000

razem 150 000

Zmiany kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej nr ZP-ZS.3111.122 .2016.LP z dnia 15 listopada 2016 r.

Zmniejszenie dotacji wynika ze zgłoszonych nadwyżek środków na realizację wypłat 

świadczeń wychowawczych na potrzeby Programu Rodzina 500 plus wynikających z ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 

195).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13 .4 .1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełno sprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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

po strome dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.375.2016.KS

Urząd Gminy 
Pielgrzymka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 195/2016 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego

Kwota

zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

852 85211 2060 Urząd Gminy Pielgrzymka 192 076

razem 192 076

Zmiany kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej nr ZP-ZS.3111.122 .2016.LP z dnia 15 listopada 2016 r.

Zmniejszenie dotacji wynika ze zgłoszonych nadwyżek środków na realizację wypłat 

świadczeń wychowawczych na potrzeby Programu Rodzina 500 plus wynikających z ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 

195).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4 .1- Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełno sprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.375.2016.KS

Urząd Gminy 
Platerówka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 195/2016 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego

Kwota

zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

852 85211 2060 Urząd Gminy Platerówka 65 000

razem 65 000

Zmiany kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej nr ZP-ZS.3111.122 .2016.LP z dnia 15 listopada 2016 r.

Zmniejszenie dotacji wynika ze zgłoszonych nadwyżek środków na realizację wypłat 

świadczeń wychowawczych na potrzeby Programu Rodzina 500 plus wynikających z ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 

195).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1.- Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5.- Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.375.2016.KS

Urząd Gminy 
Podgórzyn

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 195/2016 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego

Kwota

zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

852 85211 2060 Urząd Gminy Podgórzyn 44 700

razem 44 700

Zmiany kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej nr ZP-ZS.3111.122 .2016.LP z dnia 15 listopada 2016 r.

Zmniejszenie dotacji wynika ze zgłoszonych nadwyżek środków na realizację wypłat 

świadczeń wychowawczych na potrzeby Programu Rodzina 500 plus wynikających z ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 

195).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4 .1- Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5.- Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.375.2016.KS

Urząd Gminy 
Ruja

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 195/2016 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego

Kwota

zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

852 85211 2060 Urząd Gminy Ruja 72 124

razem 72 124

Zmiany kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej nr ZP-ZS.3111.122 .2016.LP z dnia 15 listopada 2016 r.

Zmniejszenie dotacji wynika ze zgłoszonych nadwyżek środków na realizację wypłat 

świadczeń wychowawczych na potrzeby Programu Rodzina 500 plus wynikających z ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 

195).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1— Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. -P om oc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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

po stronie dochodów.

Z V / > -  .« : :o



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.375.2016.KS

Urząd Gminy 
Sulików

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 195/2016 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego

Kwota

zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

852 85211 2060 Urząd Gminy Sulików 227 000

razem 227 000

Zmiany kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej nr ZP-ZS.3111.122 .2016.LP z dnia 15 listopada 2016 r.

Zmniejszenie dotacji wynika ze zgłoszonych nadwyżek środków na realizację wypłat 

świadczeń wychowawczych na potrzeby Programu Rodzina 500 plus wynikających z ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 

195).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1- Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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

po stronie dochodów.
zup.v ;: ■ • ;  : : o



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.375.2016.KS

Urząd Gminy 
Walim

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 195/2016 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego

Kwota

zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

852 85211 2060 Urząd Gminy Walim 94 000

razem 94 000

Zmiany kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej nr ZP-ZS.3111.122 .2016.LP z dnia 15 listopada 2016 r.

Zmniejszenie dotacji wynika ze zgłoszonych nadwyżek środków na realizację wypłat 

świadczeń wychowawczych na potrzeby Programu Rodzina 500 plus wynikających z ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 

195).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1.- Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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

po stronie dochodów.

Z r \ '.v :  *?'.' : j



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.375.2016.KS

Urząd Gminy 
Wińsko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 195/2016 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego

Kwota

zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

852 85211 2060 Urząd Gminy Wińsko 235 000

razem 235 000

Zmiany kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej nr ZP-ZS.3111.122 .2016.LP z dnia 15 listopada 2016 r.

Zmniejszenie dotacji wynika ze zgłoszonych nadwyżek środków na realizację wypłat 

świadczeń wychowawczych na potrzeby Programu Rodzina 500 plus wynikających z ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 

195).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1.- Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełno sprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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

po stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.375.2016.KS

Urząd Gminy 
Zagrodno

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 195/2016 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego

Kwota

zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

852 85211 2060 Urząd Gminy Zagrodno 160 000

razem 160 000

Zmiany kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej nr ZP-ZS.3111.122 .2016.LP z dnia 15 listopada 2016 r.

Zmniejszenie dotacji wynika ze zgłoszonych nadwyżek środków na realizację wypłat 

świadczeń wychowawczych na potrzeby Programu Rodzina 500 plus wynikających z ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 

195).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13 .4 .1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.375.2016.KS

Urząd Gminy 
Zgorzelec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 195/2016 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego

Kwota

zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

852 85211 2060 Urząd Gminy Zgorzelec 100 000

razem 100 000

Zmiany kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej nr ZP-ZS.3111.122 .2016.LP z dnia 15 listopada 2016 r.

Zmniejszenie dotacji wynika ze zgłoszonych nadwyżek środków na realizację wypłat 

świadczeń wychowawczych na potrzeby Programu Rodzina 500 plus wynikających z ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 

195).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1.- Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.375.2016.KS

Urząd Gminy 
Złotoryja

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 195/2016 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego

Kwota

zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

852 85211 2060 Urząd Gminy Złotoryja 140 000

razem 140 000

Zmiany kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej nr ZP-ZS.3111.122 .2016.LP z dnia 15 listopada 2016 r.

Zmniejszenie dotacji wynika ze zgłoszonych nadwyżek środków na realizację wypłat 

świadczeń wychowawczych na potrzeby Programu Rodzina 500 plus wynikających z ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 

195).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13 .4 .1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełno sprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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

po stronie dochodów.
Zup.vv-j:v.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

FB-BP.3111.375.2016.KS

Urząd Gminy 
Żukowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 195/2016 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego

Kwota

zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

852 85211 2060 Urząd Gminy Żukowice 47 000

razem 47 000

Zmiany kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej nr ZP-ZS.3111.122 .2016.LP z dnia 15 listopada 2016 r.

Zmniejszenie dotacji wynika ze zgłoszonych nadwyżek środków na realizację wypłat 

świadczeń wychowawczych na potrzeby Programu Rodzina 500 plus wynikających z ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 

195).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4 .1- Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

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

po stronie dochodów.
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