
FB-BP.3111.759.2018.KR
Urząd Miasta 
Chojnów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 361/2018 

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta Chojnów 42 268
Razem 42 268

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.185.2018.LP z dnia 13 grudnia 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań 

wymagalnych Skarbu Państwa, które muszą być wypłacone do 31.12.2018 r., a wynikają 

z decyzji administracyjnych wydanych przez właściwy organ na wypłaty świadczeń w ramach 

Programu Rodzina 500 plus, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851, zpóźn. zm.).

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  upWOJEWOpV DOLNOŚLĄSKIEGO



FB-BP.3111.759.2018.KR
Urząd Miasta 
Piława Górna

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 361/2018 

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 85501 2060 Urząd Miasta Piława Górna 12 000
Razem 12 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.185.2018.LP z dnia 13 grudnia 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań 

wymagalnych Skarbu Państwa, które muszą być wypłacone do 31.12.2018 r., a wynikają 

z decyzji administracyjnych wydanych przez właściwy organ na wypłaty świadczeń w ramach 

Programu Rodzina 500 plus, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851, z późn. zm.).

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 ejiEW O ^^LN Ó ŚLĄ SK IEG O

*  - Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.759.2018.KR
Urząd Miasta 
Szczawno Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 361/2018 

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 85501 2060 Urząd Miasta Szczawno Zdrój 13 195
Razem 13 195

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.185.2018.LP z dnia 13 grudnia 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań 

wymagalnych Skarbu Państwa, które muszą być wypłacone do 31.12.2018 r., a wynikają 

z decyzji administracyjnych wydanych przez właściwy organ na wypłaty świadczeń w ramach 

Programu Rodzina 500 plus, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851, z późn. zm.).

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. WOJEVy00V DOLNOŚLĄSKIEGO

L.y' Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.759.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 361/2018 

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 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy Brzeg 
Dolny 27 000

Razem 27 000
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.185.2018.LP z dnia 13 grudnia 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań 

wymagalnych Skarbu Państwa, które muszą być wypłacone do 31.12.2018 r., a wynikają 

z decyzji administracyjnych wydanych przez właściwy organ na wypłaty świadczeń w ramach 

Programu Rodzina 500 plus, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851, z późn. zm.).

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.3111.759.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Jelcz-Laskowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 361/2018 

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 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy Jelcz- 
Laskowice 107 658

Razem 107 658
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.185.2018.LP z dnia 13 grudnia 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań 

wymagalnych Skarbu Państwa, które muszą być wypłacone do 31.12.2018 r., a wynikają 

z decyzji administracyjnych wydanych przez właściwy organ na wypłaty świadczeń w ramach 

Programu Rodzina 500 plus, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851, z późn. zm.).

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.

L up. W0JE^6DYDpkN0ŚLĄSKIEG0

¿O  Effyi^Sapala
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.759.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Lądek Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 361/2018 

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 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy Lądek 
Zdrój 10 000

Razem 10 000
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.185.2018.LP z dnia 13 grudnia 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań 

wymagalnych Skarbu Państwa, które muszą być wypłacone do 31.12.2018 r., a wynikają 

z decyzji administracyjnych wydanych przez właściwy organ na wypłaty świadczeń w ramach 

Programu Rodzina 500 plus, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851, zpóźn. zm.).

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. WOJEWDYpefiJoŚLĄSKIEGO

‘Edyta 'Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.759.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Mirsk

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2018 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 361/2018 

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 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy Mirsk 65 990
Razem 65 990

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.185.2018.LP z dnia 13 grudnia 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań 

wymagalnych Skarbu Państwa, które muszą być wypłacone do 31.12.2018 r., a wynikają 

z decyzji administracyjnych wydanych przez właściwy organ na wypłaty świadczeń w ramach 

Programu Rodzina 500 plus, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851, z późn. zm.).

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. WOjJBtóODY DpkNOŚLĄSKIEGO

i - i  -  Edyt<P$apała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.759.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Niemcza

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 361/2018 

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 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy Niemcza 25 000
Razem 25 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.185.2018.LP z dnia 13 grudnia 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań 

wymagalnych Skarbu Państwa, które muszą być wypłacone do 31.12.2018 r., a wynikają 

z decyzji administracyjnych wydanych przez właściwy organ na wypłaty świadczeń w ramach 

Programu Rodzina 500 plus, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851, z późn. zm.).

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.

DŚLĄSKIEGO

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.759.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2018 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 361/2018 

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 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy Szczytna 20 305
Razem 20 305

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.185.2018.LP z dnia 13 grudnia 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań 

wymagalnych Skarbu Państwa, które muszą być wypłacone do 31.12.2018 r., a wynikają 

z decyzji administracyjnych wydanych przez właściwy organ na wypłaty świadczeń w ramach 

Programu Rodzina 500 plus, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851, z późn. zm.).

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 C H O D Y  DOLNOŚLĄSKIEGO

EdytćŹapala 
ZAST^PGA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.759.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Ścinawa

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 361/2018 

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

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Miasta i Gminy Ścinawa 164 264
Razem 164 264

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.185.2018.LP z dnia 13 grudnia 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań 

wymagalnych Skarbu Państwa, które muszą być wypłacone do 31.12.2018 r., a wynikają 

z decyzji administracyjnych wydanych przez właściwy organ na wypłaty świadczeń w ramach 

Programu Rodzina 500 plus, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851, z późn. zm.).

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.

0$LĄSKIEG0

s f  zayTaftafjała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.759.2018.KR
Urząd Gminy 
Ciepłowody

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 361/2018 

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 85501 2060 Urząd Gminy Ciepłowody 4 500
Razem 4 500

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.185.2018.LP z dnia 13 grudnia 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań 

wymagalnych Skarbu Państwa, które muszą być wypłacone do 31.12.2018 r., a wynikają 

z decyzji administracyjnych wydanych przez właściwy organ na wypłaty świadczeń w ramach 

Programu Rodzina 500 plus, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851, z późn. zm.).

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

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu

up. W0dEWOD^D0LNOŚLĄSKIEGO

c Edyta Sapała



FB-BP.3111.759.2018.KR
Urząd Gminy 
Czarny Bór

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 361/2018 

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 85501 2060 Urząd Gminy Czarny Bór 10 000
Razem 10 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.185.2018.LP z dnia 13 grudnia 2018r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań 

wymagalnych Skarbu Państwa, które muszą być wypłacone do 31.12.2018 r., a wynikają 

z decyzji administracyjnych wydanych przez właściwy organ na wypłaty świadczeń w ramach 

Programu Rodzina 500 plus, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851, z późn. zm.).

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.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.759.2018.KR

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2018 r.

Urząd Gminy 
Czernica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 361/2018 

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 85501 2060 Urząd Gminy Czernica 18 000
Razem 18 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.185.2018.LP z dnia 13 grudnia 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań 

wymagalnych Skarbu Państwa, które muszą być wypłacone do 31.12.2018 r., a wynikają 

z decyzji administracyjnych wydanych przez właściwy organ na wypłaty świadczeń w ramach 

Programu Rodzina 500 plus, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851, z późn. zm.).

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

'ŚLĄSKIEGO

Edyta
EPCA DYREKTORA WYDZIAŁU



FB-BP.3111.759.2018.KR
Urząd Gminy 
Dobroszyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 361/2018 

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 85501 2060 Urząd Gminy Dobroszyce 63 980
Razem 63 980

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.185.2018.LP z dnia 13 grudnia 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań 

wymagalnych Skarbu Państwa, które muszą być wypłacone do 31.12.2018 r., a wynikają 

z decyzji administracyjnych wydanych przez właściwy organ na wypłaty świadczeń w ramach 

Programu Rodzina 500 plus, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851, z późn. zm.).

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^WprfiWO^JSÓLNOŚLĄSKIEGO

^  ‘ - Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.759.2018.KR
Urząd Gminy 
Jemielno

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 361/2018 

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2018 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 Urząd Gminy Jemielno 46 192
Razem 46 192

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.185.2018.LP z dnia 13 grudnia 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań 

wymagalnych Skarbu Państwa, które muszą być wypłacone do 31.12.2018 r., a wynikają 

z decyzji administracyjnych wydanych przez właściwy organ na wypłaty świadczeń w ramach 

Programu Rodzina 500 plus, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851, z późn. zm.).

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 w y d z ia ł u
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.759.2018.KR
Urząd Gminy 
Kondratowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 361/2018 

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 85501 2060 Urząd Gminy Kondratowice 41 430
Razem 41 430

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3lll.185 .2018.L Pz dnia 13 grudnia 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań 

wymagalnych Skarbu Państwa, które muszą być wypłacone do 31.12.2018 r., a wynikają 

z decyzji administracyjnych wydanych przez właściwy organ na wypłaty świadczeń w ramach 

Programu Rodzina 500 plus, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851, z późn. zm.).

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 strome dochodów.

Z u p ^ 6 j^ C ń ^ !^ Ś L A S K IE G O

*  '  Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.759.2018.KR

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2018 r.

Urząd Gminy 
Kotla

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 361/2018 

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 85501 2060 Urząd Gminy Kotla 10 709
Razem 10 709

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.185.2018,LP z dnia 13 grudnia 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań 

wymagalnych Skarbu Państwa, które muszą być wypłacone do 31.12.2018 r., a wynikają 

z decyzji administracyjnych wydanych przez właściwy organ na wypłaty świadczeń w ramach 

Programu Rodzina 500 plus, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851, zpóźn. zm.).

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&Wf&Y DOpieSlASKIEGO

e Edyta A(Vn7lMU
z a s t ę p c a  d y r e k t o r a  w d z ia ł u

Finansów i Sudze«.u



FB-BP.3111.759.2018.KR
Urząd Gminy 
Legnickie Pole

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2018 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 361/2018 

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 85501 2060 Urząd Gminy Legnickie Pole 71 000
Razem 71 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.185.2018.LP z dnia 13 grudnia 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań 

wymagalnych Skarbu Państwa, które muszą być wypłacone do 31.12.2018 r., a wynikają 

z decyzji administracyjnych wydanych przez właściwy organ na wypłaty świadczeń w ramach 

Programu Rodzina 500 plus, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851, z późn. zm.).

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.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

ŚLĄSKIEGO



FB-BP.3111.759.2018.KR
Urząd Gminy 
Miękinia

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2018 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 361/2018 

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 85501 2060 Urząd Gminy Miękinia 200 500
Razem 200 500

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.185.2018.LP z dnia 13 grudnia 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań 

wymagalnych Skarbu Państwa, które muszą być wypłacone do 31.12.2018 r., a wynikają 

z decyzji administracyjnych wydanych przez właściwy organ na wypłaty świadczeń w ramach 

Programu Rodzina 500 plus, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851, z późn. zm.).

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. WOJEWeÓY DOJ^eSLĄSKIEGO

4źdyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.759.2018.KR
Urząd Gminy 
Miłkowice

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 361/2018 

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 85501 2060 Urząd Gminy Miłkowice 14718
Razem 14 718

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.185.2018.LP z dnia 13 grudnia 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań 

wymagalnych Skarbu Państwa, które muszą być wypłacone do 31.12.2018 r., a wynikają 

z decyzji administracyjnych wydanych przez właściwy organ na wypłaty świadczeń w ramach 

Programu Rodzina 500 plus, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851, z późn. zm.).

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 i& ^D Y ^LN O Ś LĄ S K IEG O

^  * Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.759.2018.KR
Urząd Gminy 
Paszowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 361/2018 

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 85501 2060 Urząd Gminy Paszowice 6 582
Razem 6 582

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.185.2018.LP z dnia 13 grudnia 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań 

wymagalnych Skarbu Państwa, które muszą być wypłacone do 31.12.2018 r., a wynikają 

z decyzji administracyjnych wydanych przez właściwy organ na wypłaty świadczeń w ramach 

Programu Rodzina 500 plus, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851, z późn. zm.).

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^ d y j^ o ś lą s k ie g o

^  *Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.759.2018.KR
Urząd Gminy 
Pielgrzymka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 361/2018 

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 85501 2060 Urząd Gminy Pielgrzymka 9 095
Razem 9 095

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.185.2018.LP z dnia 13 grudnia 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań 

wymagalnych Skarbu Państwa, które muszą być wypłacone do 31.12.2018 r., a wynikają 

z decyzji administracyjnych wydanych przez właściwy organ na wypłaty świadczeń w ramach 

Programu Rodzina 500 plus, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851, z późn. zm.).

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. WOJEWpBT DOLii@ŚLASKIEGO

£dyta  S&pala 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2018 r.

FB-BP.3111.759.2018.KR
Urząd Gminy 
Walim

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 361/2018 

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 85501 2060 Urząd Gminy Walim 5 320
Razem 5 320

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.185.2018.LP z dnia 13 grudnia 2018 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań 

wymagalnych Skarbu Państwa, które muszą być wypłacone do 31.12.2018 r., a wynikają 

z decyzji administracyjnych wydanych przez właściwy organ na wypłaty świadczeń w ramach 

Programu Rodzina 500 plus, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851, z późn. zm.).

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 fapa la  
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu


