
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.286.2018.HS
Urząd Miasta 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 113/2018 

z dnia 18 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie 2018 r. następujące zmiany:
___________________ ________________________ ________________________ ________ ( w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Miasta Legnica 32 989

Razem 32 989

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.78.2018.RZ z dnia 15 czerwca 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.
2 up' W Y W O D Y  d o ln o ś lą sk ie g o



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.286.2018.HS
Urząd Miasta 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 113/2018 

z dnia 18 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie 2018 r. następujące zmiany:
______________________________________________ ________________________ ______ ( w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Miasta Wrocław 28 866

Razem 28 866

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.78.2018.RZ z dnia 15 czerwca 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.

2 up. WOJEjypaf DOLIŃSKIEGO

Edyta Sapała 
d y r e k t o r  w yd zia łu

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.286.2018.HS
Urząd Miasta 
Zgorzelec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 113/2018 

z dnia 18 czerwca 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.3111.78.2018.RZ z dnia 15 czerwca 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 

¿¿Edyta
DYR5KTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.286.2018.HS
Urząd Miasta 
Złotoryja

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 113/2018 

z dnia 18 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie 2018 r. następujące zmiany:
( w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Miasta Złotoryja 4 124

Razem 4124

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.78.2018.RZ z dnia 15 czerwca 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. 2 up WOJEWODy D0LN0ŚU,SK|EG0

/ "Edyta Sapma 
cfijg EKTOfmTffZlAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.286.2018.HS
Urząd Miasta i Gminy 
Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 113/2018 

z dnia 18 czerwca 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 Góra 4 124

Razem 4124

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.78.2018.RZ z dnia 15 czerwca 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.

2 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

/ ,  Edyta Saóała 
DYREKTOFT^^ZlAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.286.2018.HS
Urząd Miasta i Gminy 
Leśna

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 113/2018 

z dnia 18 czerwca 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 Leśna 4 124

Razem 4124

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.78.2018.RZ z dnia 15 czerwca 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 DOLńJOŚLĄSKIEGG

A  _ .
( Edyta Sapała 
d y re k to r  w ydziału

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.286.2018.HS
Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 113/2018 

z dnia 18 czerwca 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.3111.78.2018.RZ z dnia 15 czerwca 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



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.286.2018.HS
Urząd Gminy 
Czernica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 113/2018 

z dnia 18 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie 2018 r. następujące zmiany:
( w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Gminy Czernica 8 248

Razem 8 248

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.78.2018.RZ z dnia 15 czerwca 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 DOLNOŚLĄSKIEGO1JEW9DY D0LN0ŚLĄ5

£ Edyta 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.286.2018.HS
Urząd Gminy 
Lubin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 113/2018 

z dnia 18 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie 2018 r. następujące zmiany:
________________________________________________________________ ____________ ( w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Gminy Lubin 4 124

Razem 4124

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.78.2018.RZ z dnia 15 czerwca 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 dytp^pa ła
DYREKTORWYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.286.2018.HS
Urząd Gminy 
Oława

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 113/2018 

z dnia 18 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie 2018 r. następujące zmiany:
( w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Gminy Oława 4 124

Razem 4 124

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.78.2018.RZ z dnia 15 czerwca 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. WOJEWjiOY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.286.2018.HS
Urząd Gminy 
Pęcław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 113/2018 

z dnia 18 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie 2018 r. następujące zmiany:
____________________ ________________________ ________________________ _______ ( w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Gminy Pęcław 4 124

Razem 4 124

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.78.2018.RZ z dnia 15 czerwca 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

ata
DZIAŁU

Finansów i Bu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.286.2018.HS
Urząd Gminy 
Siekierczyn

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 113/2018 

z dnia 18 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie 2018 r. następujące zmiany:
______________________ ________________________ ________________________ _____ ( w złotych )

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Gminy Siekierczyn 4 124

Razem 4124

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.78.2018.RZ z dnia 15 czerwca 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 

¿źfEdyta
dYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.286.2018.HS
Urząd Gminy 
Walim

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 113/2018 

z dnia 18 czerwca 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.3111.78.2018.RZ z dnia 15 czerwca 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.
2 lip. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

6 YKEKTO^WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu


