
FB-BP.3111.292.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 119/2018 

z dnia 21 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 czerwca 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

855 85508 2160 Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

49 600
855 85504 2110 49 600

Razem 49 600 49 600
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

ZP-ZS.3111.81.2018.AMT z dnia 20 czerwca 2018 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie 

zadań związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej 

kwoty, stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę „świadczenia dobry start”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018, 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 dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

/E d y ta
¡Jm EKTO R  WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.292.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 119/2018 

z dnia 21 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 czerwca 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

855 85508 2160 Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

86 800
855 85504 2110 86 800

Razem 86 800 86 800
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

ZP-ZS.3111.81.2018.AMT z dnia 20 czerwca 2018 r .

Zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie 

zadań związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej 

kwoty, stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę „świadczenia dobry start”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018, 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 dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Śafitfła
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.292.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 119/2018 

z dnia 21 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 czerwca 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

855 85508 2160 Starostwo Powiatowe Głogów
137 500

855 85504 2110 77 500
Razem 137 500 77 500

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.81.2018.AMT z dnia 20 czerwca 2018 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie 

zadań związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej 

kwoty, stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę „świadczenia dobry start”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018, 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 dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. W0JEW0PY DOLNOŚLĄSKIEGO 

^ E d y ta  Ś a ffia
DYREKTOR W YDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.292.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 119/2018 

z dnia 21 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 czerwca 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

855 85508 2160 Starostwo Powiatowe Góra
51 620

855 85504 2110 31 620
Razem 51 620 31 620

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

ZP-ZS.3111.81.2018.AMT z dnia 20 czerwca 2018 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie 

zadań związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej 

kwoty, stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę „świadczenia dobry start”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018, 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 dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.
Z up.

Finansów i Budżetu

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



FB-BP.3111.292.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Jawor

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 119/2018 

z dnia 21 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 czerwca 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

855 85508 2160 Starostwo Powiatowe Jawor 67 350
855 85504 2110 57 350

Razem 67 350 57 350
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.81.2018.AMT z dnia 20 czerwca 2018 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie 

zadań związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej 

kwoty, stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę „świadczenia dobry start”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018, 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 dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z lip. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

^  Edyta ¿ćfcałci
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.292.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 119/2018 

z dnia 21 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 czerwca 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

855 85508 2160 Starostwo Powiatowe Jelenia 
Góra

22 700
855 85504 2110 52 700

Razem 22 700 52 700
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

ZP-ZS.3111.81.2018.AMT z dnia 20 czerwca 2018 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie 

zadań związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej 

kwoty, stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę „świadczenia dobry start”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018, 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 dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.
2 up.

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyt aH&pała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.292.2018.KR

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 22 czerwca 2018 r.

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 119/2018 

z dnia 21 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

855 85508 2160 Starostwo Powiatowe Kamienna 
Góra

22 940
855 85504 2110 22 940

Razem 22 940 22 940
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.81.2018.AMT z dn ia20 czerwca2018 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie 

zadań związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej 

kwoty, stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę „świadczenia dobry start”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018, 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 dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

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

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.292.2018.KR

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 22 czerwca 2018 r.

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 119/2018 

z dnia 21 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

855 85508 2160 Starostwo Powiatowe Kłodzko
136 400

855 85504 2110 136 400
Razem 136 400 136 400

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.81.2018.AMT z dnia 20 czerwca 2018 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie 

zadań związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej 

kwoty, stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę „świadczenia dobry start”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018, 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 dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

2 up. w o j e w o d ^ o ln o ^ ą s k ie g o

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

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.292.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 119/2018 

z dnia 21 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 czerwca 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

855 85508 2160 Starostwo Powiatowe Legnica 27 900
855 85504 2110 27 900

Razem 27 900 27 900
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

ZP-ZS.3111.81.2018.AMT z dnia 20 czerwca 2018 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie 

zadań związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej 

kwoty, stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę „świadczenia dobry start” . 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018, 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 dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

^P.WCJEWODYiOLNOiysKIEGO

DYREKTOR w -yoz ia łu  
Hnansów i Budżetu



FB-BP.3111.292.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Lubań

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 119/2018 

z dnia 21 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 czerwca 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

855 85508 2160 Starostwo Powiatowe Lubań 36 580
855 85504 2110 36 580

Razem 36 580 36 580
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

ZP-ZS.3111.81.2018.AMTz dnia 20 czerwca 2018 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie 

zadań związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej 

kwoty, stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę „świadczenia dobry start”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018, 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 dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

O LN O jj^SK IEG O

zoała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.292.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Lubin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 119/2018 

z dnia 21 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 czerwca 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

855 85508 2160 Starostwo Powiatowe Lubin 63 550
855 85504 2110 63 550

Razem 63 550 63 550
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

ZP-ZS.3111.81.2018.AMT z dnia 20 czerwca 2018 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie 

zadań związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej 

kwoty, stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę „świadczenia dobry start”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018, 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 dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

^ d y ta  Sc
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.292.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 119/2018 

z dnia 21 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 czerwca 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

855 85508 2160 Starostwo Powiatowe Lwówek 
Śląski

21 000
855 85504 2110 31 000

Razem 21000 31 000
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

ZP-ZS.3111.81.2018.AMT z dnia 20 czerwca 2018 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie 

zadań związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej 

kwoty, stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę „świadczenia dobry start”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018, 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 dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

DOLNOŚLĄSKIEGO

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 22 czerwca 2018 r.

FB-BP.3111.292.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Milicz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 119/2018 

z dnia 21 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

855 85508 2160 Starostwo Powiatowe Milicz 51 350
855 85504 2110 26 350

Razem 51350 26 350
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS. 3111.81.2018. AMT z dnia 20 czerwca 2018 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie 

zadań związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej 

kwoty, stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę „świadczenia dobry start”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018, 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 dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

2 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

¿ a jm tr
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.292.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 119/2018 

z dnia 21 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 czerwca 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

855 85508 2160 Starostwo Powiatowe Oleśnica 51 150
855 85504 2110 51 150

Razem 51 150 51 150
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

ZP-ZS.3111.81.2018.AMT z dnia 20 czerwca 2018 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie 

zadań związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej 

kwoty, stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę „świadczenia dobry start”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018, 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 dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

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



FB-BP.3111.292.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Oława

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 119/2018 

z dnia 21 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 czerwca 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

855 85508 2160 Starostwo Powiatowe Oława
87 580

855 85504 2110 67 580
Razem 87 580 67 580

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

ZP-ZS.3111.81.2018.AMT z dnia 20 czerwca 2018 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie 

zadań związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej 

kwoty, stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę „świadczenia dobry start”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018, 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 dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.292.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Polkowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 119/2018 

z dnia 21 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 czerwca 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

855 85508 2160 Starostwo Powiatowe Polkowice 39 370
855 85504 2110 39 370

Razem 39 370 39 370
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

ZP-ZS.3111.81.2018.AMT z dnia 20 czerwca 2018 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie 

zadań związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej 

kwoty, stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę „świadczenia dobry start”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018, 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 dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. W Djf*/00y D0L*O$lASKIEG0

Łdyta Sapaia
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budż*tu



FB-BP.3111.292.2018.KR

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 22 czerwca 2018 r.

Starostwo Powiatowe 
Strzelin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 119/2018 

z dnia 21 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

855 85508 2160 Starostwo Powiatowe Strzelin 38 170
855 85504 2110 33 170

Razem 38 170 33 170
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.81.2018.AMT z dnia20 czerwca2018 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie 

zadań związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej 

kwoty, stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę „świadczenia dobry start”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018, 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 dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. OO^SUSKIEGO

Edyta Sapatu
d y r e k t o r  w y d z i a ł u

Finansów i BuCi*Ui



FB-BP.3111.292.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 119/2018 

z dnia 21 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 czerwca 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

855 85508 2160 Starostwo Powiatowe Środa 
Śląska

56 270
855 85504 2110 36 270

Razem 56 270 36 270
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.81.2018.AMT z dnia 20 czerwca 2018 r .

Zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie 

zadań związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej 

kwoty, stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę „świadczenia dobry start”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018, 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 dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

2 up. ebL*0śL>^KiEGC)

*<tyta S ć fó a ła
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i 8lk1£*iu



FB-BP.3111.292.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Świdnica

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 czerwca 2018 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 119/2018 

z dnia 21 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

855 85508 2160 Starostwo Powiatowe Świdnica 79 980
855 85504 2110 79 980

Razem 79 980 79 980
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

ZP-ZS.3111.81.2018.AMT z dnia 20 czerwca 2018 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie 

zadań związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej 

kwoty, stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę „świadczenia dobry start”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018, 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 dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

POŁOMSKIEGO

Edyta Sapała
d y r e k t o r  v w d z i a ł u

Finansów i Budsuu

Z up. WOJEWJp*



FB-BP.3111.292.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 119/2018 

z dnia 21 czerwca 2018 r . zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 czerwca 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85508 2160 Starostwo Powiatowe Trzebnica
16 870

855 85504 2110 38 130
Razem 55 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.81.2018.AMT z dn ia20 czerwca2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na dofinansowanie zadań związanych 

z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, stanowiących 

pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (w kwocie 16 870 zł) oraz wypłatę „świadczenia 

dobry start” ( w kwocie 38 130 zł).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018, 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 dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY 00LN0ŚLASKIEG0

¿ R d ty ia S i^a  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budi*tu



FB-BP.3111.292.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Wałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 119/2018 

z dnia 21 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 czerwca 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

855 85508 2160 Starostwo Powiatowe 
Wałbrzych

40 250
855 85504 2110 85 250

Razem 40 250 85 250
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.81.2018.AMT z dnia 20 czerwca 2018 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie 

zadań związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej 

kwoty, stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę „świadczenia dobry start” .

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018, 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 dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. W O lpW OD^^LW OŚM SKIEGO

• Edyta Sapała
DYREKTO R W YDZIAŁU

Finansów i Bu<iż»tu



FB-BP.3111.292.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Wołów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 119/2018 

z dnia 21 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 czerwca 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

855 85508 2160 Starostwo Powiatowe Wołów 34 800
855 85504 2110 24 800

Razem 34 800 24 800
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

ZP-ZS.3111.81.2018.AMT z dnia 20 czerwca 2018 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie 

zadań związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej 

kwoty, stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę „świadczenia dobry start”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018, 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 dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

OOurffe LASKIEGO

Eotyiu Sapała 
DYREKTOR WYOZ!AŁU 

Finansowy i Budżetu

z up. W OJ^ODY



FB-BP.3111.292.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 119/2018 

z dnia 21 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 czerwca 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

855 85508 2160 Starostwo Powiatowe Wrocław 86 800
855 85504 2110 86 800

Razem 86 800 86 800
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

ZP-ZS .3111.81.2018.AMT z dnia 20 czerwca 2018 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie 

zadań związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej 

kwoty, stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę „świadczenia dobry start”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018, 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 dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up.

Finansów i £u u a iu

Edyta Sapała 
DYREKTOR Wvr)7!AŁU



FB-BP.3111.292.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 119/2018 

z dnia 21 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 czerwca 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

855 85508 2160 Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

30 840
855 85504 2110 50 840

Razem 30 840 50 840
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.81.2018.AMT z dnia 20 czerwca 2018 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie 

zadań związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej 

kwoty, stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę „świadczenia dobry start”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018, 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 dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. D O ^ŚLĄ SK IEG O

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

Finansów i BuCź*tu



FB-BP.3111.292.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 119/2018 

z dnia 21 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 czerwca 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

855 85508 2160 Starostwo Powiatowe Zgorzelec
49 090

855 85504 2110 74 090
Razem 49 090 74 090

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.81.2018.AMT z dnia 20 czerwca 2018 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie 

zadań związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej 

kwoty, stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę „świadczenia dobry start” . 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018, 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 dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY OOLN^ŚLASKIEGO

zcfyia Sapaiu 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Łu<li»Uj



FB-BP.3111.292.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 119/2018 

z dnia 21 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 czerwca 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

855 85508 2160 Starostwo Powiatowe Złotoryja 48 480
855 85504 2110 33 480

Razem 48 480 33 480
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.81.2018.AMT z dnia 20 czerwca 2018 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie 

zadań związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej 

kwoty, stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę „świadczenia dobry start” . 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018, 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 dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTO R W YOZIAtU

Finansów i BuQiMu



FB-BP.3111.292.2018.KR
Urząd Miasta 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 119/2018 

z dnia 21 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 czerwca 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

855 85508 2160 m.n.p.p. Jelenia Góra
62 620

855 85504 2110 62 620
Razem 62 620 62 620

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.81.2018.AMT z dnia 20 czerwca 2018 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie 

zadań związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej 

kwoty, stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę „świadczenia dobry start”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018, 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 dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

2 Up. w o jew c jpy  d o l n o ś l ą s k ie g o

T^dyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i B u li*tu



FB-BP.3111.292.2018.KR
Urząd Miasta 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 119/2018 

z dnia 21 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 czerwca 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

855 85508 2160 m.n.p.p. Legnica 79 980
855 85504 2110 79 980

Razem 79 980 79 980
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.81.2018.AMT z dnia 20 czerwca 2018 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie 

zadań związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej 

kwoty, stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę „świadczenia dobry start”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018, 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 dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. W O J^G DY OOł^£$LASKtEGO

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

Finansów i BoCżMu



FB-BP.3111.292.2018.KR
Urząd Miasta 
Wałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 119/2018 

z dnia 21 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 czerwca 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

855 85508 2160 m.n.p.p. Wałbrzych
143 530

855 85504 2110 143 530
Razem 143 530 143 530

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

ZP-ZS.3111.81.2018.AMT z dnia 20 czerwca 2018 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie 

zadań związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej 

kwoty, stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę „świadczenia dobry start”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018, 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 dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

2 up.

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.292.2018.KR
Urząd Miasta 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 119/2018 

z dnia 21 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 czerwca 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

855 85508 2160 m.n.p.p. Wrocław 362 700
855 85504 2110 362 700

Razem 362 700 362 700
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

ZP-ZS.3111.81.2018.AMTz dnia20 czerwca2018 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie 

zadań związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej 

kwoty, stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę „świadczenia dobry start”. 

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018, 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 dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

2 up. WOJE^pfW OO^flSLASKIEGO

Edyia Sapału 
DYREKTOR WYOZ^ŁU 

Finansów i Budżetu


