
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.603.2017.AA

Urząd Miasta 
Świeradów Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 279/2017 

z dnia 13 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące 

zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

855 85502 2010 UM Świeradów Zdrój 8 000

Razem 8 000

Zmian dokonano na wniosek Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.192.2017.RZ z dnia 09 listopada 2017 r.

Powyższe środki przeznaczone były na świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

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 13.4.1.1. -  Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2017 

po stronie dochodów. z up WQJEW0DY DOLNOŚLĄSKIEGO

ćfEdvta i&tpaicL
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.603.2017.AA

Urząd Miasta 
Zawidów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 279/2017 

z dnia 13 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące 

zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zmniejszenia

855 85502 2010 UM Zawidów 2 000

Razem 2 000

Zmian dokonano na wniosek Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.192.2017.RZ z dnia 09 listopada 2017 r.

Powyższe środki przeznaczone były na świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

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 13.4.1.1. -  Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEV^p¥-DO^i0ŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała 
d y r e k t o r  w y d z ia łu

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.603.2017.AA

Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 279/2017 

z dnia 13 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące 

zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

855 85502 2010 UMiG Bardo 23 240

Razem 23 240

Zmian dokonano na wniosek Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.192.2017.RZ z dnia 09 listopada 2017 r.

Powyższe środki przeznaczone były na świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

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 13.4.1.1. -  Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2017 

po stronie dochodów.

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

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.603.2017. AA

Urząd Gminy 
Chojnów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 279/2017 

z dnia 13 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące 

zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

855 85502 2010 UG Chojnów 78 000

Razem 78 000

Zmian dokonano na wniosek Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.192.2017.RZ z dnia 09 listopada 2017 r.

Powyższe środki przeznaczone były na świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

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 13.4.1.1. -  Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWOD^DOLNOŚLĄSKIEGO

dyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.603.2017. AA

Urząd Gminy 
Gromadka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 279/2017 

z dnia 13 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące 

zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

855 85502 2010 UG Gromadka 48 000

Razem 48 000

Zmian dokonano na wniosek Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.192.2017.RZ z dnia 09 listopada 2017 r.

Powyższe środki przeznaczone były na świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

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 13.4.1.1. -  Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2017 

po stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

Finansów i Budżetu
DYREKTOR WYDZIAŁU


