
FB-BP.3111.760.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 362/2018 

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

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2110 Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów 310

Razem 310
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.182.2018.AMT 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 organ właściwy 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. WOJEWpDY DOLNOŚLĄSKIEGO 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.760.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 362/2018 

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

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2110 Starostwo Powiatowe Głogów 620
Razem 620

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.182.2018.AMT z dnia 13 grudnia2018 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 organ właściwy 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 

Zagała
MORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.760.2018.KR
Starostwo Powiatowe 
Jawor

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 362/2018 

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85504 2110 Starostwo Powiatowe Jawor 310
Razem 310

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.182.2018.AMT 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 organ właściwy 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 

/  EAyta^gfyała
z a s t ę ^ A  „d y r e k to r a  w y d zia łu

Finansów i Budżetu


