
FB-BP.3111.758.2018.KR
Urząd Miasta 
Boguszów Gorce

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2018 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 360/2018 

z dnia 15 grudnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 Urząd Miasta Boguszów Gorce 380
Razem 380

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.184.2018.LP z dnia 13 grudnia 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone są na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa, które muszą być wypłacone do dnia 31.12.2018 r., a wynikają z przyznanych przez 

właściwy organ decyzji, dotyczących realizacji „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 Dp^ŚLĄSKIEGO

^  Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.758.2018.KR
Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2018 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 360/2018 

z dnia 15 grudnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 Urząd Miasta Jelenia Góra 21 720
Razem 21 720

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.184.2018.LP z dnia 13 grudnia 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone są na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa, które muszą być wypłacone do dnia 31.12.2018 r., a wynikają z przyznanych przez 

właściwy organ decyzji, dotyczących realizacji „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.

Zup.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.758.2018.KR
Urząd Miasta 
Lubin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 360/2018 

z dnia 15 grudnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 Urząd Miasta Lubin 13 970
Razem 13 970

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.184.2018.LP z dnia 13 grudnia 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone są na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa, które muszą być wypłacone do dnia 31.12.2018 r., a wynikają z przyznanych przez 

właściwy organ decyzji, dotyczących realizacji „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. .i .NOŚLĄSKIEGC

* _ , / ■  Edyt^TŚapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.758.2018.KR
Urząd Miasta 
Piława Górna

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 360/2018 

z dnia 15 grudnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 Urząd Miasta Piława Górna 1 260
Razem 1 260

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.184.2018.LP z dnia 13 grudnia 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone są na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa, które muszą być wypłacone do dnia 31.12.2018 r., a wynikają z przyznanych przez 

właściwy organ decyzji, dotyczących realizacji „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 

niep ełno 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.

źup.

ZAS'
Finansów i Budżetu

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

/ S  EdytcuŚppafa 
EPCA'DYREKTORA WYDZIAŁU



FB-BP.3111.758.2018.KR
Urząd Miasta 
Zgorzelec

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2018 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 360/2018 

z dnia 15 grudnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 Urząd Miasta Zgorzelec 7 800
Razem 7 800

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.184.2018.LP z dnia 13 grudnia 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone są na uregulowanie zobowiązań wymagalnych. Skarbu 

Państwa, które muszą być wypłacone do dnia 31.12.2018 r., a wynikają z przyznanych przez 

właściwy organ decyzji, dotyczących realizacji „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.

LĄSKIEGO

•DYREKTORA WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.758.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 360/2018 

z dnia 15 grudnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 Urząd Miasta i Gminy Bardo 1 860
Razem 1 860

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.184.2018.LP z dnia 13 grudnia 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone są na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa, które muszą być wypłacone do dnia 31.12.2018 r., a wynikają z przyznanych przez 

właściwy organ decyzji, dotyczących realizacji „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.

LĄSKIEGO

WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.758.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 360/2018 

z dnia 15 grudnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia 9 020

Razem 9 020
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.184.2018.LP z dnia 13 grudnia 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone są na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa, które muszą być wypłacone do dnia 31.12.2018 r., a wynikają z przyznanych przez 

właściwy organ decyzji, dotyczących realizacji „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. WOJEW0Ć)Y DOL>0ŚLĄSKIEGO

C i  Edyta S3jp3ia
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.758.2018.KR

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 360/2018 

z dnia 15 grudnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów 1 420

Razem 1 420
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.184.2018.LP z dnia 13 grudnia 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone są na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa, które muszą być wypłacone do dnia 31.12.2018 r., a wynikają z przyznanych przez 

właściwy organ decyzji, dotyczących realizacji „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 jlBw DY D0CŃOŚLĄSKIEGO

w  Edym ^apała
ZASTĘPĆA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.758.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Jelcz-Laskowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 360/2018 

z dnia 15 grudnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 Urząd Miasta i Gminy Jelcz- 
Laskowice 9 010

Razem 9 010
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.184.2018.LP z dnia 13 grudnia 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone są na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa, które muszą być wypłacone do dnia 31.12.2018 r., a wynikają z przyznanych przez 

właściwy organ decyzji, dotyczących realizacji „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. wo Wąskiego

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.758.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 360/2018 

z dnia 15 grudnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 Urząd Miasta i Gminy Lubawka 1 350
Razem 1 350

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.184.2018.LP z dnia 13 grudnia 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone są na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa, które muszą być wypłacone do dnia 31.12.2018 r., a wynikają z przyznanych przez 

właściwy organ decyzji, dotyczących realizacji „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. WOJ^WÓdY DOL}J0ŚIASKIEGO

^  Edyta S /$ d a
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.758.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 360/2018 

z dnia 15 grudnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 Urząd Miasta i Gminy Lwówek 
Śląski 4 670

Razem 4 670
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.184.2018.LP z dnia 13 grudnia 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone są na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa, które muszą być wypłacone do dnia 31.12.2018 r., a wynikają z przyznanych przez 

właściwy organ decyzji, dotyczących realizacji „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 DOLNpŚLĄSKIEGO

( w  Edyta 
z a s tę p c a  D y r e k t o r a  w y d z ia łu  

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.758.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Stronie Śląskie

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2018 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 360/2018 

z dnia 15 grudnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 Urząd Miasta i Gminy Stronie 
Śląskie 1 010

Razem 1 010
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.184.2018.LP z dnia 13 grudnia 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone są na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa, które muszą być wypłacone do dnia 31.12.2018 r., a wynikają z przyznanych przez 

właściwy organ decyzji, dotyczących realizacji „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.

ŚLĄSKIEGO

DYREKTORA WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.758.2018.KR

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Syców

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 360/2018 

z dnia 15 grudnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 Urząd Miasta i Gminy Syców 20 800
Razem 20 800

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.184.2018.LP z dnia 13 grudnia 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone są na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa, które muszą być wypłacone do dnia 31.12.2018 r., a wynikają z przyznanych przez 

właściwy organ decyzji, dotyczących realizacji „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.

Ł up. WQJEVy0DY DOLNpŚLĄSKIEGO

y  Edytadśappta
ZASTĘPCA. DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.758.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2018 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 360/2018 

z dnia 15 grudnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 Urząd Miasta i Gminy Środa 
Śląska 13 820

Razem 13 820
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.184.2018.LP z dnia 13 grudnia 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone są na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa, które muszą być wypłacone do dnia 31.12.2018 r., a wynikają z przyznanych przez 

właściwy organ decyzji, dotyczących realizacji „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.

Oś LASKIEGO

WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.758.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 360/2018 

z dnia 15 grudnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 Urząd Miasta i Gminy Żmigród 6 830
Razem 6 830

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.184.2018.LP z dnia 13 grudnia 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone są na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa, które muszą być wypłacone do dnia 31.12.2018 r., a wynikają z przyznanych przez 

właściwy organ decyzji, dotyczących realizacji „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.

1 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

/ S  Edym^afała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.758.2018.KR
Urząd Gminy 
Chojnów

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2018 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 360/2018 

z dnia 15 grudnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 Urząd Gminy Chojnów 2 170
Razem 2 170

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.184.2018.LP z dnia 13 grudnia 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone są na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa, które muszą być wypłacone do dnia 31.12.2018 r., a wynikają z przyznanych przez 

właściwy organ decyzji, dotyczących realizacji „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.

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



FB-BP.3111.758.2018.KR
Urząd Gminy 
Czernica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 360/2018 

z dnia 15 grudnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 Urząd Gminy Czernica 7 570
Razem 7 570

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.184.2018.LP z dnia 13 grudnia 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone są na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa, które muszą być wypłacone do dnia 31.12.2018 r., a wynikają z przyznanych przez 

właściwy organ decyzji, dotyczących realizacji „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 d^W OD^^LNOŚLĄSKIEGO

^  * Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.758.2018.KR
Urząd Gminy 
Domaniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 360/2018 

z dnia 15 grudnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 Urząd Gminy Domaniów 370
Razem 370

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.184.2018.LP z dnia 13 grudnia 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone są na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa, które muszą być wypłacone do dnia 31.12.2018 r., a wynikają z przyznanych przez 

właściwy organ decyzji, dotyczących realizacji „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.

Zup.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu

WOJ^AŹODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała



FB-BP.3111.758.2018.KR
Urząd Gminy 
Janowice Wielkie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 360/2018 

z dnia 15 grudnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 Urząd Gminy Janowice Wielkie 20
Razem 20

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.184.2018.LP z dnia 13 grudnia 2018r.

Powyższe środki przeznaczone są na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa, które muszą być wypłacone do dnia 31.12.2018 r., a wynikają z przyznanych przez 

właściwy organ decyzji, dotyczących realizacji „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.

Zup.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu

WOJEJA«5dY DCJwtóśLĄSKIEGO 

Ędyta Sapała



FB-BP.3111.758.2018.KR
Urząd Gminy 
Jeżów Sudecki

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 360/2018 

z dnia 15 grudnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 Urząd Gminy Jeżów Sudecki 1 910
Razem 1 910

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.184.2018.LP z dnia 13 grudnia 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone są na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa, które muszą być wypłacone do dnia 31.12.2018 r., a wynikają z przyznanych przez 

właściwy organ decyzji, dotyczących realizacji „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.

OŚLĄSKIEGO 

d y r e k t o r a  w y d z ia łu
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.758.2018.KR
Urząd Gminy 
Kłodzko

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2018 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 360/2018 

z dnia 15 grudnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 Urząd Gminy Kłodzko 4 370
Razem 4 370

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.184.2018.LP z dnia 13 grudnia 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone są na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa, które muszą być wypłacone do dnia 31.12.2018 r., a wynikają z przyznanych przez 

właściwy organ decyzji, dotyczących realizacji „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 D gH ^tA S K IE G O

^ Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.758.2018.KR
Urząd Gminy 
Kostomłoty

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 360/2018 

z dnia 15 grudnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 Urząd Gminy Kostomłoty 40
Razem 40

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.184.2018.LP z dnia 13 grudnia 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone są na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa, które muszą być wypłacone do dnia 31.12.2018 r., a wynikają z przyznanych przez 

właściwy organ decyzji, dotyczących realizacji „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.

Zup.

ZAS'
Finansów i Budżetu

WOJBitóDY DO^tfŚLĄSKIEGO

ó r  Edyta Sapała 
EPCA DYREKTORA WYDZIAŁU



FB-BP.3111.758.2018.KR
Urząd Gminy 
Lubin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 360/2018 

z dnia 15 grudnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 Urząd Gminy Lubin 40
Razem 40

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.184.2018.LP z dnia 13 grudnia 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone są na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa, które muszą być wypłacone do dnia 31.12.2018 r., a wynikają z przyznanych przez 

właściwy organ decyzji, dotyczących realizacji „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 

ni epełno 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.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.758.2018.KR
Urząd Gminy 
Męcinka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 360/2018 

z dnia 15 grudnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 Urząd Gminy Męcinka 930
Razem 930

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.184.2018.LP z dnia 13 grudnia 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone są na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa, które muszą być wypłacone do dnia 31.12.2018 r., a wynikają z przyznanych przez 

właściwy organ decyzji, dotyczących realizacji „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. WOJB0K5DY D O L IŃ S K IE G O

t Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.758.2018.KR
Urząd Gminy 
Radwanice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 360/2018 

z dnia 15 grudnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 Urząd Gminy Radwanice 10
Razem 10

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.184.2018.LP z dnia 13 grudnia 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone są na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa, które muszą być wypłacone do dnia 31.12.2018 r., a wynikają z przyznanych przez 

właściwy organ decyzji, dotyczących realizacji „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. WOie^/ODYpeiNOŚLĄSKIEGO

■ Edytcfsiapala
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.758.2018.KR
Urząd Gminy 
Stoszowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 360/2018 

z dnia 15 grudnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 Urząd Gminy Stoszowice 1 550
Razem 1550

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.184.2018.LP z dnia 13 grudnia 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone są na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa, które muszą być wypłacone do dnia 31.12.2018 r., a wynikają z przyznanych przez 

właściwy organ decyzji, dotyczących realizacji „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. WOJEV^DY d o ln o ś lą s k ieg o

¿ S  EdytaStJfTala 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.758.2018.KR

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2018 r.

Urząd Gminy 
Walim

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 360/2018 

z dnia 15 grudnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 Urząd Gminy Walim 310
Razem 310

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.184.2018.LP z dnia 13 grudnia 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone są na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa, które muszą być wypłacone do dnia 31.12.2018 r., a wynikają z przyznanych przez 

właściwy organ decyzji, dotyczących realizacji „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 mUNOŚLĄSKIEGO 

/ \  Ed^TiPSapała
z a s t ę p łc a  d y r e k t o r a  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.758.2018.KR
Urząd Gminy 
Wądroże Wielkie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 360/2018 

z dnia 15 grudnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 Urząd Gminy Wądroże Wielkie 310
Razem 310

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.184.2018.LP z dnia 13 grudnia 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone są na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa, które muszą być wypłacone do dnia 31.12.2018 r., a wynikają z przyznanych przez 

właściwy organ decyzji, dotyczących realizacji „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. WO^WODY DpfctójśLĄSKIEGO

'  Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.758.2018.KR
Urząd Gminy 
Żukowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 360/2018 

z dnia 15 grudnia 2018 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2018 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2018 r .

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2010 Urząd Gminy Żukowice 310
Razem 310

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.184.2018.LP z dnia 13 grudnia 2018 r.

Powyższe środki przeznaczone są na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa, które muszą być wypłacone do dnia 31.12.2018 r., a wynikają z przyznanych przez 

właściwy organ decyzji, dotyczących realizacji „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.

Zup.

ZAS' .
Finansów i Budżetu

WOjpWÓDY DpLNO,ŚLĄSKIEGO

C f  c EdytalSapała 
'EPCA DYREKTORA WYDZIAŁU


