
FB-BP.3111.761.2018.KR
Urząd Miasta 
Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 363/2018 

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 85502 2010 Urząd Miasta Głogów 4 124
Razem 4 124

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej ZP-ZS.3111.186.2018.RZ z dnia 14 grudnia 2018 r., w oparciu o złożone przez 

gminy wnioski na środki przeznaczone na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa, które muszą być wypłacone do dnia 31.12.2018 r. i wynikają z decyzji 

administracyjnych wydanych przez organ właściwy.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę jednorazowego świadczenia 

w wysokości 4 tys. zł., przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. 

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860).

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 13.4.1.6. - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEW0dY DOLNOŚLĄSKIEGO

O /Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.761.2018.KR
Urząd Miasta 
Oleśnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 363/2018 

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 85502 2010 Urząd Miasta Oleśnica 4 124
Razem 4 124

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej ZP-ZS.3111.186.2018.RZ z dnia 14 grudnia 2018 r., w oparciu o złożone przez 

gminy wnioski na środki przeznaczone na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa, które muszą być wypłacone do dnia 31.12.2018 r. i wynikają z decyzji 

administracyjnych wydanych przez organ właściwy.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę jednorazowego świadczenia 

w wysokości 4 tys. zł., przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. 

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860).

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 13.4.1.6. - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

z  up. WOJEVy0f$ DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Saftala 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.761.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 363/2018 

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 85502 2010 Urząd Miasta i Gminy Strzelin 12 371
Razem 12 371

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej ZP-ZS.3111.186.2018.RZ z dnia 14 grudnia 2018 r., w oparciu o złożone przez 

gminy wnioski na środki przeznaczone na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa, które muszą być wypłacone do dnia 31.12.2018 r. i wynikają z decyzji 

administracyjnych wydanych przez organ właściwy.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę jednorazowego świadczenia 

w wysokości 4 tys. zł., przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. 

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860).

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 13.4.1.6. - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

' 0$,UNOŚZ up. W9JEWODY ByLWOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.761.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 363/2018 

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 85502 2010 Urząd Miasta i Gminy Wołów 4 123
Razem 4 123

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej ZP-ZS.3111.186.2018.RZ z dnia 14 grudnia 2018 r., w oparciu o złożone przez 

gminy wnioski na środki przeznaczone na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa, które muszą być wypłacone do dnia 31.12.2018 r. i wynikają z decyzji 

administracyjnych wydanych przez organ właściwy.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę jednorazowego świadczenia 

w wysokości 4 tys. zł., przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. 

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860).

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 13.4.1.6. - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJ^WÓDY D^UtóŚLĄSKIEGO

L^r Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.761.2018.KR
Urząd Gminy 
Złotoryja

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 363/2018 

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 85502 2010 Urząd Gminy Złotoryja 4 124
Razem 4 124

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej ZP-ZS.3111.186.2018.RZ z dnia 14 grudnia 2018 r., w oparciu o złożone przez 

gminy wnioski na środki przeznaczone na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa, które muszą być wypłacone do dnia 31.12.2018 r. i wynikają z decyzji 

administracyjnych wydanych przez organ właściwy.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę jednorazowego świadczenia 

w wysokości 4 tys. zł., przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. 

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860).

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 13.4.1.6. - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z Up W^WŹDDY g^OŚLĄSKIEGO

C Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA W YD ZIA ŁU

Finansów i Budżetu


