
FB-BP.3111.762.2018.KR
Urząd Miasta 
Piława Górna

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 364/2018 

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 85502 2010 Urząd Miasta Piława Górna 15 000
Razem 15 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej ZP-ZS.3111.187.2018.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 dotacji przeznaczone jest na wypłaty świadczeń rodzinnych na podstawie 

ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie 

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie 

ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJfpWÓOY DpdlOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.762.2018.KR

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

Urząd Miasta 
Szczawno Zdrój

Uprzejmie zawiadamiani, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 364/2018 

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 85502 2010 Urząd Miasta Szczawno Zdrój 1 256
Razem 1 256

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej ZP-ZS.3111.187.2018.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 dotacji przeznaczone jest na wypłaty świadczeń rodzinnych na podstawie 

ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie 

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie 

ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. W O J ^ D Y p 0 LNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.762.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Bierutów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 364/2018 

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 85502 2010 Urząd Miasta i Gminy Bierutów 335 000
Razem 335 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej ZP-ZS.3111.187.2018.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 dotacji przeznaczone jest na wypłaty świadczeń rodzinnych na podstawie 

ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie 

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie 

ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJ£WCfDY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA'DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.762.2018.KR
Urząd Miasta i Gminy 
Lądek Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 364/2018 

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 85502 2010 Urząd Miasta i Gminy Lądek 
Zdrój 15 000

Razem 15 000
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej ZP-ZS.3111.187.2018.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 dotacji przeznaczone jest na wypłaty świadczeń rodzinnych na podstawie 

ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie 

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie 

ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.
Z up. WOJEVy0Eft D O L IŃ S K IE G O

¿V  Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.762.2018.KR

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

Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 364/2018 

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 85502 2010 Urząd Miasta i Gminy Lwówek 
Śląski 25 000

Razem 25 000
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej ZP-ZS.3111.187.2018.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 dotacji przeznaczone jest na wypłaty świadczeń rodzinnych na podstawie 

ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie 

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie 

ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.
2 up. WOJEV

z a s t ę p c a  ̂ R E K T O ^ w y d z ia łu
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.762.2018.KR

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

Urząd Miasta i Gminy 
Olszyna

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 364/2018 

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 85502 2010 Urząd Miasta i Gminy Olszyna 30 000
Razem 30 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej ZP-ZS.3111.187.2018.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 dotacji przeznaczone jest na wypłaty świadczeń rodzinnych na podstawie 

ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie 

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie 

ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.
Z up. WOJ ŚLĄSKIEGO

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.762.2018.KR

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

Urząd Miasta i Gminy 
Wleń

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 364/2018 

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 85502 2010 Urząd Miasta i Gminy Wleń 6 000
Razem 6 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej ZP-ZS.3111.187.2018.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 dotacji przeznaczone jest na wypłaty świadczeń rodzinnych na podstawie 

ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie 

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie 

ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

^ lNOŚLĄSKIEGO_ up. yywJEWOę
-y'l  .

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁ!.

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.762.2018.KR
Urząd Gminy 
Ciepłowody

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 364/2018 

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 85502 2010 Urząd Gminy Ciepłowody 8 700
Razem 8 700

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej ZP-ZS.3111.187.2018.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 dotacji przeznaczone jest na wypłaty świadczeń rodzinnych na podstawie 

ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie 

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie 

ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY^C^)'ŚL/\SKIEG°

ć  E d y ta  Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.762.2018.KR
Urząd Gminy 
Czarny Bór

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 364/2018 

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 85502 2010 Urząd Gminy Czarny Bór 120 000
Razem 120 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej ZP-ZS.3111.187.2018.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 dotacji przeznaczone jest na wypłaty świadczeń rodzinnych na podstawie 

ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie 

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie 

ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. W O JA C Y J^O Ś LĄ S K IE G O

^  -Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.762.2018.KR

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

Urząd Gminy 
Długołęka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 364/2018 

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 85502 2010 Urząd Gminy Długołęka 46 507
Razem 46 507

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej ZP-ZS.3111.187.2018.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 dotacji przeznaczone jest na wypłaty świadczeń rodzinnych na podstawie 

ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie 

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie 

ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.
Z up. WOJE' 'ŚLĄSKIEGO

_ ,E d ym S a p a la
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.762.2018.KR

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

Urząd Gminy 
Jemielno

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 364/2018 

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 85502 2010 Urząd Gminy Jemielno 72 141
Razem 72 141

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej ZP-ZS.3111.187.2018.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 dotacji przeznaczone jest na wypłaty świadczeń rodzinnych na podstawie 

ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie 

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie 

ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up^yV0^EWOpyi5ÓLNOSLĄSKIEGO

^  - Ecfyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.762.2018.KR
Urząd Gminy 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 364/2018 

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 85502 2010 Urząd Gminy Kłodzko 15 464
Razem 15 464

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej ZP-ZS.3111.187.2018.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 dotacji przeznaczone jest na wypłaty świadczeń rodzinnych na podstawie 

ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie 

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie 

ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. vvo^0 ^ ^ 0^ śLASKIEGO

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.762.2018.KR
Urząd Gminy 
Kunice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 364/2018 

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 85502 2010 Urząd Gminy Kunice 28 070
Razem 28 070

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki

Społecznej ZP-ZS.3111.187.2018.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 dotacji przeznaczone jest na wypłaty świadczeń rodzinnych na podstawie 

ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie 

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie 

ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. W p d iW O D Y ^N O Ś L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.762.2018.KR
Urząd Gminy 
Legnickie Pole

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 364/2018 

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 85502 2010 Urząd Gminy Legnickie Pole 31 000
Razem 31 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej ZP-ZS.3111.187.2018.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 dotacji przeznaczone jest na wypłaty świadczeń rodzinnych na podstawie 

ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie 

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie 

ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. W O ^ ? 6 dY g t^ p Ś L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.762.2018.KR
Urząd Gminy 
Miękinia

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 364/2018 

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 85502 2010 Urząd Gminy Miękinia 12 284
Razem 12 284

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej ZP-ZS.3111.187.2018.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 dotacji przeznaczone jest na wypłaty świadczeń rodzinnych na podstawie 

ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie 

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie 

ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.
Z up. WOJEp/eDY DOLNOŚLĄSKIEGO

C s  E dym ^ apała
ZASTĘPCA' DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.762.2018.KR
Urząd Gminy 
Mściwojów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 364/2018 

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 85502 2010 Urząd Gminy Mściwojów 23 561
Razem 23 561

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej ZP-ZS.3111.187.2018.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 dotacji przeznaczone jest na wypłaty świadczeń rodzinnych na podstawie 

ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie 

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie 

ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.

Z up. W OJEi^DYJpkNt^LĄSKIEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.762.2018.KR

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

Urząd Gminy 
Siekierczyn

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 364/2018 

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 85502 2010 Urząd Gminy Siekierczyn 14 800
Razem 14 800

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej ZP-ZS.3111.187.2018.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 dotacji przeznaczone jest na wypłaty świadczeń rodzinnych na podstawie 

ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie 

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie 

ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

/ \  Edjtr&Stipała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.762.2018.KR
Urząd Gminy 
Złotoryja

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 364/2018 

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 85502 2010 Urząd Gminy Złotoryja 17 856
Razem 17 856

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej ZP-ZS.3111.187.2018.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 dotacji przeznaczone jest na wypłaty świadczeń rodzinnych na podstawie 

ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie 

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie 

ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

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 13.4.1.1. - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2018 

po stronie dochodów.
Ś lą sk ieg o


