
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 maja 2018 r.

FB-BP.3111.246.2018.HS
Urząd Miasta 
Chojnów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 96/2018

z dnia 24 maja 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie 2018 r. następujące zmiany:

_________     (  w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Miasta Chojnów 4 124

Razem 4 124

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2018.RZ z dnia 22 maja 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłaty jednorazowego świadczenia 

w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. 

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860) .

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

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

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODĄ DOLNOŚLĄSKIEGO

idyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 maja 2018 r.

FB-BP.3111.246.2018.HS
Urząd Miasta 
Jawor

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 96/2018 

z dnia 24 maja 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie 2018 r. następujące zmiany:

^ ___________    ( w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Miasta Jawor 4 124

Razem 4 124

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2018.RZ z dnia 22 maja 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłaty jednorazowego świadczenia 

w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. 

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860) .

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

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

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

DOL^ŚCĄSKIEGl



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 maja 2018 r.

FB-BP.3111.246.2018.HS
Urząd Miasta 
Kudowa Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 96/2018 

z dnia 24 maja 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie 2018 r. następujące zmiany:

_________     ( w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Miasta Kudowa Zdrój 4 124

Razem 4 124

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2018.RZ z dnia 22 maja 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłaty jednorazowego świadczenia 

w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. 

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860) .

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

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

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. W0JEW0D£D0LN0ŚLĄSKIEliv

Eayta Sapała 
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżstu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 maja 2018 r.

FB-BP.3111.246.2018.HS
Urząd Miasta 
Lubin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 96/2018 

z dnia 24 maja 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie 2018 r. następujące zmiany:
(  w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Miasta Lubin 8 246

Razem 8 246

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2018.RZ z dnia 22 maja 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłaty jednorazowego świadczenia 

w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. 

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860) .

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

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

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

^tdyta SapźKf
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budtetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 maja 2018 r.

FB-BP.3111.246.2018.HS
Urząd Miasta 
Oleśnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 96/2018 

z dnia 24 maja 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie 2018 r. następujące zmiany:
_____________________________________________________________________  (  w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Miasta Oleśnica 4 124

Razem 4 124

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2018.RZ z dnia 22 maja 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłaty jednorazowego świadczenia 

w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. 

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860) .

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

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

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 

po stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

^źdyta  Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 maja 2018 r.

FB-BP.3111.246.2018.HS
Urząd Miasta 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 96/2018 

z dnia 24 maja 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie 2018 r. następujące zmiany:

________     ( w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Miasta Wrocław 24 742

Razem 24 742

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2018.RZ z dnia 22 maja 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłaty jednorazowego świadczenia 

w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. 

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860) .

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

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

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. W O JE^O TD O L^LĄ SK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 maja 2018 r.

FB-BP.3111.246.2018.HS
Urząd Miasta 
Zgorzelec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 96/2018 

z dnia 24 maja 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie 2018 r. następujące zmiany:
______________________   ( w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Miasta Zgorzelec 4 124

Razem 4 124

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2018.RZ z dnia 22 maja 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłaty jednorazowego świadczenia 

w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. 

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860) .

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

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

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWOD^OLNOŚLĄSKIEGO

Wyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 maja 2018 r.

FB-BP.3111.246.2018.HS
Urząd Miasta i Gminy 
Międzylesie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 96/2018 

z dnia 24 maja 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie 2018 r. następujące zmiany:

_________________________________________________________________________________ (  w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Miasta i Gminy Międzylesie 4 124

Razem 4 124

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2018.RZ z dnia 22 maja 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłaty jednorazowego świadczenia 

w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. 

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860) .

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

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

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. W0JEVTOpY DOLT^ŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 maja 2018 r.

FB-BP.3111.246.2018.HS
Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 96/2018 

z dnia 24 maja 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie 2018 r. następujące zmiany:
__________________________________________  ( w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Miasta i Gminy Strzelin 4 124

Razem 4 124

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2018.RZ z dnia 22 maja 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłaty jednorazowego świadczenia 

w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. 

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860) .

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

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

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 

po stronie dochodów.
Z up. W O JEM p^O LN O Ś^S

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 maja 2018 r.

FB-BP.3111.246.2018.HS
Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 96/2018 

z dnia 24 maja 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie 2018 r. następujące zmiany:

(  w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Miasta i Gminy Żmigród 4 124

Razem 4 124

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2018.RZ z dnia 22 maja 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłaty jednorazowego świadczenia 

w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. 

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860) .

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

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

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DO^pSLĄSKIEGO

^k d y ta  Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 maja 2018 r.

FB-BP.3111.246.2018.HS
Urząd Gminy 
Długołęka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 96/2018 

z dnia 24 maja 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie 2018 r. następujące zmiany:

_________ ( w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Gminy Długołęka 4 124

Razem 4 124

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2018.RZ z dnia 22 maja 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłaty jednorazowego świadczenia 

w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. 

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860) .

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

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

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

HLdyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 maja 2018 r.

FB-BP.3111.246.2018.HS
Urząd Gminy 
Domaniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 96/2018 

z dnia 24 maja 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie 2018 r. następujące zmiany:
_________________________________________ (  w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Gminy Domaniów 4 124

Razem 4 124

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2018.RZ z dnia 22 maja 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłaty jednorazowego świadczenia 

w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. 

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860) .

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

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

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 

po stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

HŹcłyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 maja 2018 r.

FB-BP.3111.246.2018.HS
Urząd Gminy 
Krotoszyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 96/2018 

z dnia 24 maja 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie 2018 r. następujące zmiany:
_______________________________________________________________________ (  w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Gminy Krotoszyce 4 124

Razem 4 124

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2018.RZ z dnia 22 maja 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłaty jednorazowego świadczenia 

w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. 

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860) .

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

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

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 

po stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i 8udżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 maja 2018 r.

FB-BP.3111.246.2018.HS
Urząd Gminy 
Marciszów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 96/2018 

z dnia 24 maja 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie 2018 r. następujące zmiany:
______________________________________________________________________ ( w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Gminy Marciszów 4 124

Razem 4 124

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2018.RZ z dnia 22 maja 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłaty jednorazowego świadczenia 

w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. 

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860) .

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

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

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 

po stronie dochodów.

V DOLNOŚLĄSKIEGO
'

Śdyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 maja 2018 r.

FB-BP.3111.246.2018.HS
Urząd Gminy 
Oleśnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 96/2018 

z dnia 24 maja 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie 2018 r. następujące zmiany:
_____________________________________________________________________  ( w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Gminy Oleśnica 4 124

Razem 4 124

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2018.RZ z dnia 22 maja 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłaty jednorazowego świadczenia 

w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. 

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860).

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

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

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWOpy DOLNOŚLĄSKIEGO

ć^d-yta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 maja 2018 r.

F B -B P .3 111.246.2018.HS
Urząd Gminy 
Walim

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 96/2018 

z dnia 24 maja 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie 2018 r. następujące zmiany:

_________    (  w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Gminy Walim 4 124

Razem 4 124

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2018.RZ z dnia 22 maja 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłaty jednorazowego świadczenia 

w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. 

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860) .

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

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

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 

po strome dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 maja 2018 r.

FB-BP.3111.246.2018.HS
Urząd Gminy 
Warta Bolesławiecka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 96/2018 

z dnia 24 maja 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie 2018 r. następujące zmiany:

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Gminy Warta Bolesławiecka 4 124

Razem 4 124

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.70.2018.RZ z dnia 22 maja 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłaty jednorazowego świadczenia 

w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. 

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860) .

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018 w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

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

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z  Up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

^E dyia 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu


