
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2017 r.

FB-BP.3111.157.2017.KR

Urząd Miasta 
Bolesławiec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 61/2017 

z dnia 23 maja 2017 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85595 2010 UM Bolesławiec 4 128
Razem 4 128

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem W ydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.54.2017.AM z dnia 18 maja 2017 r.

Zwiększenie dotacji dla gminy przeznaczone jest na wypłatę jednorazowego 

świadczenia w  wysokości 4 tys. zł., przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy 

z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w  ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1860).

Jednocześnie informuję, że powyższa zm iana znajduje odzwierciedlenie w  budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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 13.4.1.6. - Wsparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. W OJEW OPY^OUW ŚLĄSKIEGO

C f
Edyta Sapała 

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



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2017 r.

FB-BP.3111.157.2017.KR

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 61/2017 

z dnia 23 maja 2017 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85595 2010 UM Jelenia Góra 8 256
Razem 8 256

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem W ydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.54.2017.AM z dnia 18 maja 2017 r.

Zwiększenie dotacji dla gminy przeznaczone jest na wypłatę jednorazowego 

świadczenia w  wysokości 4 tys. zł., przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy 

z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w  ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1860).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w  budżecie 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2017, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  W sparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.6. - W sparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. W O JEW pill^Dp^O ŚLĄSK IEG D

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2017 r.

FB-BP.3111.157.2017.KR

Urząd Miasta 
Kowary

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją W ojewody Dolnośląskiego nr 61/2017 

z dnia 23 maja 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85595 2010 UM Kowary 12 376
Razem 12 376

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.54.2017.AM z dnia 18 maja 2017 r.

Zwiększenie dotacji dla gminy przeznaczone jest na wypłatę jednorazowego

świadczenia w wysokości 4 tys. zł., przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy

z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r.

poz. 1860).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w  budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, w  układzie zadaniowym, w  następującej

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  W spieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.6. - W sparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWOD)źiiOIWj0ŚlĄSKIEGO
C* , ^ y /'

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2017 r.

FB-BP.3111.157.2017.KR

Urząd Miasta 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 61/2017 

z dnia 23 maja 2017 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85595 2010 UM  Legnica 16512
Razem 16 512

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.54.2017.AM z dnia 18 maja 2017 r.

Zwiększenie dotacji dla gminy przeznaczone jest na wypłatę jednorazowego

świadczenia w  wysokości 4 tys. zł., przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy

z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w  ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r.

poz. 1860).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w  budżecie 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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 13.4.1.6. - Wsparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. W 0 J E W 0 p i< 5 0 L ^ L Ą S K IE G 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2017 r.

FB-BP.3111.157.2017.KR

Urząd Miasta 
Lubin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 61/2017 

z dnia 23 maja 2017 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85595 2010 UM Lubin 4 128
Razem 4 128

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.54.2017.AM z dnia 18 maja 2017 r.

Zwiększenie dotacji dla gminy przeznaczone jest na wypłatę jednorazowego 

świadczenia w  wysokości 4 tys. zł., przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy 

z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w  ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1860).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w  budżecie 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2017, w  układzie zadaniowym, w  następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  W sparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełno sprawnymi,

Działanie 13.4.1.6. - W sparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z Lip. W O J E W O p y ^ O ^ Ś L A S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2017 r.

FB-BP.3111.157.2017.KR

Urząd Miasta 
Wojcieszów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją W ojewody Dolnośląskiego nr 61/2017 

z dnia 23 maja 2017 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85595 2010 UM W ojcieszów 8 248
Razem 8 248

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem W ydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.54.2017.AM  z dnia 18 maja 2017 r.

Zwiększenie dotacji dla gminy przeznaczone jest na wypłatę jednorazowego 

świadczenia w  wysokości 4 tys. zł., przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy 

z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w  ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1860).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w  budżecie 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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 13.4.1.6. - Wsparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. W O J E W ^ ^ ^ ^ L Ą S K I E G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2017 r.

FB-BP.3111.157.2017.KR

Urząd Miasta 
Złotoryja

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 61/2017 

z dnia 23 maja 2017 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85595 2010 UM  Złotoryja 4 128
Razem 4 128

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.54.2017.AM z dnia 18 maja 2017 r.

Zwiększenie dotacji dla gminy przeznaczone jest na wypłatę jednorazowego

świadczenia w  wysokości 4 tys. zł., przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy

z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w  ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r.

poz. 1860).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w  budżecie 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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 13.4.1.6. - Wsparcie kobiet w  ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

2 up.

Edyta Sapała
DYREKTOR W/DZIAŁU

Finansów i Budżetu

W OJEW OęHfOLpŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2017 r.

FB-BP.3111.157.2017.KR

Urząd Miasta i Gminy 
Jaworzyna Śląska

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 61/2017 

z dnia 23 maja 2017 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85595 2010 UM iG Jaworzyna Śląska 4 124
Razem 4 124

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.54.2017.AM z dnia 18 maja 2017 r.

Zwiększenie dotacji dla gminy przeznaczone jest na wypłatę jednorazowego

świadczenia w  wysokości 4 tys. zł., przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy

z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w  ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r.

poz. 1860).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w  budżecie 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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 13.4.1.6. - Wsparcie kobiet w  ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. W OJEW OD^0t3^^LĄSK!EGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2017 r.

FB-BP.3111.157.2017.KR

Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 61/2017 

z dnia 23 maja 2017 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85595 2010 UMiG Lubawka 4 124
Razem 4 124

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.54.2017.AM z dnia 18 maja 2017 r.

Zwiększenie dotacji dla gminy przeznaczone jest na wypłatę jednorazowego 

świadczenia w  wysokości 4 tys. zł., przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy 

z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w  ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1860).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w  budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. — W sparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.6. - W sparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. W O J E W O D ^ L ^ t ^ S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2017 r.

FB-BP.3111.157.2017.KR

Urząd Miasta i Gminy 
Milicz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 61/2017 

z dnia 23 maja 2017 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85595 2010 UMiG Milicz 4 144
Razem 4 144

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.54.2017A M  z dnia 18 maja 2017 r.

Zwiększenie dotacji dla gminy przeznaczone jest na wypłatę jednorazowego 

świadczenia w  wysokości 4 tys. zł., przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy 

z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w  ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1860).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w  budżecie 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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 13.4.1.6. - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. w o je vvo ^ > b 6 ^ ^ l ^ s k i e g o

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2017 r.

FB-BP.3111.157.2017.KR

Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 61/2017 

z dnia 23 maja 2017 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85595 2010 UM iG Prochowice 4 128
Razem 4 128

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.54.2017.AM z dnia 18 maja 2017 r.

Zwiększenie dotacji dla gminy przeznaczone jest na wypłatę jednorazowego

świadczenia w  wysokości 4 tys. zł., przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy

z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w  ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r.

poz. 1860).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w  budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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 13.4.1.6. - Wsparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. W O J E W O ^ ^ L ^ L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2017 r.

FB-BP.3111.157.2017.KR

Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 61/2017 

z dnia 23 maja 2017 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85595 2010 UMiG Strzelin 4 136
Razem 4 136

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.54.2017.AM  z dnia 18 maja 2017 r.

Zwiększenie dotacji dla gminy przeznaczone jest na wypłatę jednorazowego 

świadczenia w  wysokości 4 tys. zł., przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy 

z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w  ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1860).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w  budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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 13.4.1.6. - Wsparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. W O JEW O p^O l^ łe ŚLĄSK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2017 r.

FB-BP.3111.157.2017.KR

Urząd Miasta i Gminy 
Syców

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 61/2017 

z dnia 23 maja 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85595 2010 UMiG Syców 4 124
Razem 4124

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem W ydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.54.2017.AM z dnia 18 maja 2017 r.

Zwiększenie dotacji dla gminy przeznaczone jest na wypłatę jednorazowego 

świadczenia w  wysokości 4 tys. zł., przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy 

z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w  ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1860).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w  budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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 13.4.1.6. - Wsparcie kobiet w  ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. W O J E W O ^ lfo p ^ L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2017 r.

FB-BP.3111.157.2017.KR

Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 61/2017 

z dnia 23 maja 2017 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85595 2010 UM iG Szczytna 4 124
Razem 4 124

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.54.2017.AM z dnia 18 m aja 2017 r.

Zwiększenie dotacji dla gminy przeznaczone jest na wypłatę jednorazowego

świadczenia w  wysokości 4 tys. zł., przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy

z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w  ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r.

poz. 1860).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w  budżecie 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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 13.4.1.6. - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w  zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. W 0 J E W 0 ^ i 6 ^ Ś L Ą S K IE G 0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2017 r.

FB-BP.3111.157.2017.KR

Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją W ojewody Dolnośląskiego nr 61/2017 

z dnia 23 maja 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85595 2010 UMiG Środa Śląska 4 124
Razem 4 124

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem W ydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.54.2017.AM  z dnia 18 maja 2017 r.

Zwiększenie dotacji dla gminy przeznaczone jest na wypłatę jednorazowego 

świadczenia w  wysokości 4 tys. zł., przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy 

z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1860).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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 13.4.1.6. - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w  zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY^tfLNpśtĄSKIEGO

w  '¿*7*
Edyta Sapała 

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2017 r.

FB-BP.3111.157.2017.KR

Urząd Miasta i Gminy 
Węgliniec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 61/2017 

z dnia 23 maja 2017 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85595 2010 UMiG Węgliniec 4 128
Razem 4 128

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem W ydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.54.2017.AM z dnia 18 m aja2017r.

Zwiększenie dotacji dla gminy przeznaczone jest na wypłatę jednorazowego 

świadczenia w  wysokości 4 tys. zł., przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy 

z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1860).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w  budżecie 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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 13.4.1.6. - Wsparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODyiiOLiyOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2017 r.

FB-BP.3111.157.2017.KR

Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 61/2017 

z dnia 23 maja 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85595 2010 UMiG Żmigród 4 132
Razem 4 132

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.54.2017.AM z dnia 18 maja 2017 r.

Zwiększenie dotacji dla gminy przeznaczone jest na wypłatę jednorazowego 

świadczenia w wysokości 4 tys. zł., przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy 

z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w  ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1860).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w  budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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 13.4.1.6. - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. W O JE V V O p ^ 0 f ilL ^ ^ SK IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2017 r.

FB-BP.3111.157.2017.KR

Urząd Gminy 
Cieszków

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją W ojewody Dolnośląskiego nr 61/2017 

z dnia 23 maja 2017 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85595 2010 UG Cieszków 4 124
Razem 4 124

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem W ydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.54.2017.AM z dnia 18 maja 2017 r.

Zwiększenie dotacji dla gminy przeznaczone jest na wypłatę jednorazowego 

świadczenia w  wysokości 4 tys. zł., przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy 

z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w  ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1860).

Jednocześnie informuję, że powyższa /m iana znajduje odzwierciedlenie w  budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, w  układzie zadaniowym, w  następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  W sparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.6. - W sparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

2 up. W O J E W O p i^ ^ ^ Ł Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2017 r.

FB-BP.3111.157.2017.KR

Urząd Gminy 
Mściwojów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 61/2017 

z dnia 23 maja 2017 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85595 2010 UG Mściwojów 4 124
Razem 4 124

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem W ydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.54.2017 A M  z dnia 18 maja 2017 r.

Zwiększenie dotacji dla gminy przeznaczone jest na wypłatę jednorazowego

świadczenia w  wysokości 4 tys. zł., przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy

z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w  ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r.

poz. 1860).

Jednocześnie informuję, że powyższa zm iana znajduje odzwierciedlenie w  budżecie 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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 13.4.1.6. - Wsparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. W 0JEW 0D)K5G^'ŚL/\SKIEG0

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2017 r.

FB-BP.3111.157.2017.KR

Urząd Gminy 
Pielgrzymka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 61/2017 

z dnia 23 maja 2017 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85595 2010 UG Pielgrzymka 4 124
Razem 4 124

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.54.2017.AM  z dnia 18 maja 2017 r.

Zwiększenie dotacji dla gminy przeznaczone jest na wypłatę jednorazowego 

świadczenia w wysokości 4 tys. zł., przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy 

z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w  ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1860).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w  budżecie 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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 13.4.1.6. - W sparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. W O JEW O DróO LpłLĄSK IEG O

4 r .  > 7 -
Edyta Sapała 

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 maja 2017 r.

FB-BP.3111.157.2017.KR

Urząd Gminy 
Warta Bolesławiecka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją W ojewody Dolnośląskiego nr 61/2017 

z dnia 23 maja 2017 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

.......... .. ' ' '  ..............
Kwota zwiększenia

855 85595 2010 UG W arta Bolesławiecka 4 124
Razem 4 124

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem W ydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.54.2017.AM  z dnia 18 maja 2017 r.

Zwiększenie dotacji dla gminy przeznaczone jest na wypłatę jednorazowego 

świadczenia w  wysokości 4 tys. zł., przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy 

z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w  ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1860).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w  budżecie 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2017, w układzie zadaniowym, w  następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  W spieranie rodziny,

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

niepełno sprawnymi,

Działanie 13.4.1.6. - Wsparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu


