
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 października 2017 r.

FB-BP.3111.400.2017.KR

Urząd Miasta 
Bielawa

Uprzejmie zawiadamiani, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 160/2017 

z dnia 04 października 2017 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2017 następujące 

zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

855 85502 2010
UM Bielawa

4
855 85595 2010 4

Razem 4 4
Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wyc ziału Zdrowia i 5olityki Społecznej

ZP-ZS.3111.138.2017.RZ z dnia 02 października 2017 r.

Zmiana kwoty dotacji wynika z konieczności dokonania wyrównania kosztów obsługi, 

poniesionych przez gminę, w  związku z wypłatami 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 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2017, w  układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości: ( w złotych)

Dział Rozdział Nr działania Zmniejszenia Zwiększenia

855 85502 13.4.1.6 4
855 85595 13.4.1.6 0 4

Razem 4 4

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. - W sparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z  up. W 0 J E W 0 j^ £ fc t f( ^ u \ S K IE G 0

Edyla Sapała 
DYREKTOR W YDZIAŁU  

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 października 2017 r.

FB-BP.3111.400.2017.KR

Urząd Miasta 
Chojnów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 160/2017 

z dnia 04 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące 

zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85595 2010 UM Chojnów 4
Razem 4

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.138.2017.RZ z dnia 02 października 2017 r.

Zmiana kwoty dotacji wynika z konieczności dokonania wyrównania kosztów obsługi, 

poniesionych przez gminę, w związku z wypłatami 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 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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 2017 

po stronie dochodów.

2 up. W O JE W O D Y m ^ O Ś t^ S K IE G O

^źdyła Sapała
DYREKTOR w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu





WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 października 2017 r.

FB-BP.3111.400.2017.KR

Urząd Miasta 
Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją W ojewody Dolnośląskiego nr 160/2017 

z dnia 04 października 2017 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2017 następujące 

zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

855 85595 2010 UM Głogów 23 23
Razem 23 23

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem W ydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.138.2017.RZ z dnia 02 października 2017 r.

Zmiana kwoty dotacji wynika z konieczności dokonania wyrównania kosztów obsługi, 

poniesionych przez gminę, w  związku z wypłatami 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 2017, w  układzie zadaniowym, w  następującej 

szczegółowości: ( w złotych)

Dział Rozdział Nr działania Zmniejszenia Zwiększenia

855 85595 13.4.1.1 23
855 85595 13.4.1.6 23

Razem 23 23

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  W spieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,



Zwiększenie:

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

dla opiekunów,

Zmniejszenie:

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 2017 

po stronie dochodów.

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 października 2017 r.

FB-BP.3111.400.2017.KR

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją W ojewody Dolnośląskiego nr 160/2017 

z dnia 04 października 2017 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2017 następujące 

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

855 85595 2010 UM Jelenia Góra 5 4
Razem 5 4

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.138.2017.RZ z dnia 02 października 2017 r.

Zmiana kwoty dotacji wynika z konieczności dokonania wyrównania kosztów obsługi, 

poniesionych przez gminę, w  związku z wypłatami 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 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2017, w  układzie zadaniowym, w  następującej 

szczegółowości: ( w złotych)

Dział Rozdział Nr działania Zmniejszenia Zwiększenia

855 85595 13.4.1.1 4
855 85595 13.4.1.6 5

Razem 5 4

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,



Zwiększenie:

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

dla opiekunów,

Zmniejszenie:

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 2017 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY D O ^ Ś L Ą S K IE G O

Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU  

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 października 2017 r.

FB-BP.3111.400.2017.KR

Urząd Miasta 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 160/2017 

z dnia 04 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące

zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85595 2010 UM Kłodzko 4
Razem 4

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.138.2017.RZ z dnia 02 października 2017 r.

Zmiana kwoty dotacji wynika z konieczności dokonania wyrównania kosztów obsługi, 

poniesionych przez gminę, w  związku z wypłatami 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 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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 13.4.1.6. - 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 2017 

po stronie dochodów.

'Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO





WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 października 2017 r.

FB-BP.3111.400.2017.KR

Urząd Miasta 
Kowary

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją W ojewody Dolnośląskiego nr 160/2017 

z dnia 04 października 2017 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2017 następujące 

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

855 85595 2010 UM Kowary 4 4
Razem 4 4

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem W ydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.138.2017.RZ z dnia 02 października 2017 r.

Zmiana kwoty dotacji wynika z konieczności dokonania wyrównania kosztów obsługi, 

poniesionych przez gminę, w  związku z wypłatami 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 2017, w  układzie zadaniowym, w  następującej 

szczegółowości: ( w złotych)

Dział Rozdział Nr działania Zmniejszenia Zwiększenia

855 85595 13.4.1.1 4
855 85595 13.4.1.6 4

Razem 4 4

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  W spieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  W sparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,



Zwiększenie:

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

dla opiekunów,

Zmniejszenie:

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 2017 

po stronie dochodów.

2 up. WOJEWODY DOpłSŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 października 2017 r.

FB-BP.3111.400.2017.KR

Urząd Miasta 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 160/2017 

z dnia 04 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące 

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

855 85502 2010
UM Legnica 1

855 85595 2010 9 8
Razem 10 8

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.138.2017.RZ z dnia 02 października 2017 r.

Zmiana kwoty dotacji wynika z konieczności dokonania wyrównania kosztów obsługi, 

poniesionych przez gminę, w  związku z wypłatami 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 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2017, w  układzie zadaniowym, w  następującej 

szczegółowości: ( w złotych)

Dział Rozdział Nr działania Zmniejszenia Zwiększenia

855 85502 13.4.1.6 1
855 85595 13.4.1.1 8
855 85595 13.4.1.6 9

Razem 10 8

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,

Zwiększenie:

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

dla opiekunów,

Zmniejszenie:

Działanie 13.4.1.6. - W sparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up.

DYREKTOR W YDZIAŁU  
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 października 2017 r.

FB-BP.3111.400.2017.KR

Urząd Miasta 
Lubań

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 160/2017 

z dnia 04 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące 

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

855 85595 2010 UM  Lubań 12 12
Razem 12 12

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydzia u Zdrowia i Polityki Społecznej

ZP-ZS.3111.138.2017.RZ z dnia 02 października 2017 r.

Zmiana kwoty dotacji wynika z konieczności dokonania wyrównania kosztów obsługi, 

poniesionych przez gminę, w  związku z wypłatami 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 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2017, w  układzie zadaniowym, w  następującej 

szczegółowości: ( w złotych)

Dział Rozdział Nr działania Zmniejszenia Zwiększenia

855 85595 13.4.1.1 12
855 85595 13.4.1.6 12

Razem 12 12

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  W sparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,



Zwiększenie:

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

dla opiekunów.

Zmniejszenie:

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 2017 

po stronie dochodów.

Z up. W O J E M ^ ^ ^ Ś L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów I Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 października 2017 r.

FB-BP.3111.400.2017.KR

Urząd Miasta 
Lubin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją W ojewody Dolnośląskiego nr 160/2017 

z dnia 04 października 2017 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2017 następujące 

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

855 85595 2010 UM Lubin 4 4
Razem 4 4

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.138.2017.RZ z dnia 02 października 2017 r.

Zmiana kwoty dotacji wynika z konieczności dokonania wyrównania kosztów obsługi, 

poniesionych przez gminę, w  związku z wypłatami 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 2017, w  układzie zadaniowym, w  następującej 

szczegółowości: ( w złotych)

Dział Rozdział Nr działania Zmniejszenia Zwiększenia

855 85595 13.4.1.1 4
855 85595 13.4.1.6 4

Razem 4 4

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  W spieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  W sparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełno sprawnymi,



Zwiększenie:

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

dla opiekunów,

Zmniejszenie:

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 2017 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DCwJ ^ D p m $ L Ą s  K IEG O

Ędyta Sapała
DYREKTOR w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 października 2017 r.

FB-BP.3111.400.2017.KR

Urząd Miasta 
Oleśnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 160/2017 

z dnia 04 października 2017 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2017 następujące 

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85595 2010 UM Oleśnica 15
Razem 15

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem W ydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.138.2017.RZ z dnia 02 października 2017 r.

Zmiana kwoty dotacji wynika z konieczności dokonania wyrównania kosztów obsługi, 

poniesionych przez gminę, w związku z wypłatami 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 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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 2017 

po stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY D£U^0ŚLĄSKIEG0

^dyta  Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu





WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 października 2017 r.

FB-BP.3111.400.2017.KR

Urząd Miasta 
Oława

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 160/2017 

z dnia 04 października 2017 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2017 następujące

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85595 2010 UM Oława 4
Razem 4

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.138.2017.RZ z dnia 02 października 2017 r.

Zmiana kwoty dotacji wynika z konieczności dokonania wyrównania kosztów obsługi, 

poniesionych przez gminę, w  związku z wypłatami 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 2017, w  układzie zadaniowym, w  następującej 

szczegółowości: ( w złotych)

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  W sparcie 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 2017 

po stronie dochodów.
Z up.

Finansów i Budżetu

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

idyta 'Sapała 
DYREKTOR W YDZIAŁU





WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 października 2017 r.

FB-BP.3111.400.2017.KR

Urząd Miasta 
Pieszyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 160/2017 

z dnia 04 października 2017 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2017 następujące 

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85595 2010 UM Pieszyce 8
Razem 8

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem W ydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.138.2017.RZ z dnia 02 października 2017 r.

Zmiana kwoty dotacji wynika z konieczności dokonania wyrównania kosztów obsługi, 

poniesionych przez gminę, w  związku z wypłatami 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 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2017, w  układzie zadaniowym, w  następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  W sparcie 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 2017

t-^Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu





WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 października 2017 r.

FB-BP.3111.400.2017.KR

Urząd Miasta 
Piława Górna

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 160/2017 

z dnia 04 października 2017 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2017 następujące 

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85595 2010 UM Piława Górna 4
Razem 4

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.138.2017.RZ z dnia 02 października 2017 r.

Zmiana kwoty dotacji wynika z konieczności dokonania wyrównania kosztów obsługi, 

poniesionych przez gminę, w  związku z wypłatami 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 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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 2017 

po stronie dochodów. Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

E ^ tą  S a p ź ia '
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu





WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 października 2017 r.

FB-BP.3111.400.2017.KR

Urząd Miasta 
Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 160/2017 

z dnia 04 października 2017 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2017 następujące 

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

855 85595 2010 UM Świdnica 16 15
Razem 16 15

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydzia u Zdrowia i Polityki Społecznej

ZP-ZS.3111.138.2017.RZ z dnia 02 października 2017 r.

Zmiana kwoty dotacji wynika z konieczności dokonania wyrównania kosztów obsługi, 

poniesionych przez gminę, w  związku z wypłatami 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 2017, w  układzie zadaniowym, w  następującej 

szczegółowości: ( w złotych)

Dział Rozdział Nr działania Zmniejszenia Zwiększenia

855 85595 13.4.1.1 15
855 85595 13.4.1.6 16 0

Razem 16 15

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,

Zwiększenie:

dla opiekunów,

Zmniejszenie:

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 2017 

po stronie dochodów.

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

Zup . WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

DYREKTOR W YDZIAŁU
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 października 2017 r.

FB-BP.3111.400.2017.KR

Urząd Miasta 
Wałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 160/2017 

z dnia 04 października 2017 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2017 następujące

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

855 85595 2010 UM  Wałbrzych 4 4
Razem 4 4

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem W ydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.138.2017.RZ z dnia 02 października 2017 r.

Zmiana kwoty dotacji wynika z konieczności dokonania wyrównania kosztów obsługi, 

poniesionych przez gminę, w związku z wypłatami 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 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2017, w  układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości: ( w złotych)

Dział Rozdział Nr działania Zmniejszenia Zwiększenia

855 85595 13.4.1.1 4
855 85595 13.4.1.6 4

Razem 4 4

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  W sparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,



Zwiększenie:

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

dla opiekunów,

Zmniejszenie:

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 2017 

po stronie dochodów.

DYREKTOR W YDZIAŁU
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 października 2017 r.

FB-BP.3111.400.2017.KR

Urząd Miasta 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją W ojewody Dolnośląskiego nr 160/2017 

z dnia 04 października 2017 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2017 następujące 

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

855 85595 2010 UM  W rocław 54 52
Razem 54 52

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem W ydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.138.2017.RZ z dnia 02 października 2017 r.

Zmiana kwoty dotacji wynika z konieczności dokonania wyrównania kosztów obsługi, 

poniesionych przez gminę, w  związku z wypłatami 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 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2017, w  układzie zadaniowym, w  następującej 

szczegółowości: ( w złotych)

Dział Rozdział Nr działania Zmniejszenia Zwiększenia

855 85595 13.4.1.1 52
855 85595 13.4.1.6 54

Razem 54 52

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,



Zwiększenie:

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

dla opiekunów.

Zmniejszenie:

Działanie 13.4.1.6. - W sparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

idy ta ‘Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 października 2017 r.

FB-BP.3111.400.2017.KR

Urząd Miasta 
Złotoryja

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 160/2017 

z dnia 04 października 2017 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2017 następujące 

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

855 85595 2010 UM Złotoryja 4 4
Razem 4 4

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.138.2017.RZ z dnia 02 października 2017 r.

Zmiana kwoty dotacji wynika z konieczności dokonania wyrównania kosztów obsługi, 

poniesionych przez gminę, w  związku z wypłatami 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 2017, w  układzie zadaniowym, w  następującej 

szczegółowości: ( w złotych)

Dział Rozdział Nr działania Zmniejszenia Zwiększenia

855 85595 13.4.1.1 4
855 85595 13.4.1.6 4

Razem 4 4

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  W spieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  W sparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,



Zwiększenie:

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

dla opiekunów.

Zmniejszenie:

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 2017 

po stronie dochodów.

DYREKTOR W YDZIAŁU
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 października 2017 r.

FB-BP.3111.400.2017.KR

Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 160/2017 

z dnia 04 października 2017 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2017 następujące

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

855 85502 2010 UMiG Bardo 148
Razem 148

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.138.2017.RZ z dnia 02 października 2017 r.

Zmiana kwoty dotacji wynika z konieczności dokonania wyrównania kosztów obsługi, 

poniesionych przez gminę, w  związku z wypłatami 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 2017, 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 2017 

po stronie dochodów.

2 up. WOJEWODY D^WOŚLĄSKIEGO

^ y la  Sapała 
d y r e k t o r  w y d z ia łu

Finansów i Budżetu





WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 października 2017 r.

FB-BP.3111.400.2017.KR

Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 160/2017 

z dnia 04 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące 

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85595 2010 4
Razem 4

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem W ydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3 lll.1 3 8 .2 0 1 7 .R Z z  dnia 02 października 2017 r.

Zmiana kwoty dotacji wynika z konieczności dokonania wyrównania kosztów obsługi, 

poniesionych przez gminę, w  związku z wypłatami 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 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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 2017 

po stronie dochodów.

DYREKTOR W YDZIAŁU  
Finansów i Budżetu

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

Edyfa Sapała





WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 października 2017 r.

FB-BP.3111.400.2017.KR

Urząd Miasta i Gminy 
Bolków

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 160/2017 

z dnia 04 października 2017 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2017 następujące 

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85595 2010 UMiG Bolków 4
Razem 4

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.138.2017.RZ z dnia 02 października 2017 r.

Zmiana kwoty dotacji wynika z konieczności dokonania wyrównania kosztów obsługi, 

poniesionych przez gminę, w  związku z wypłatami 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 2017, w  układzie zadaniowym, w  następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  W spieranie 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 2017 

po stronie dochodów. Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

d ^d y ta  
DYREKTOR W YDZIAŁU  

Finansów i Budżetu





WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 października 2017 r.

FB-BP.3111.400.2017.KR

Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 160/2017 

z dnia 04 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące 

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

855 85502 2010
UM iG Brzeg Dolny855 85595 2010 8 8

Razem 8 8
Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.138.2017.RZ z dnia 02 października 2017 r.

Zmiana kwoty dotacji wynika z konieczności dokonania wyrównania kosztów obsługi, 

poniesionych przez gminę, w  związku z wypłatami 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 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2017, w  układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości: ( w złotych)

Dział Rozdział Nr działania Zmniejszenia Zwiększenia

855 85595 13.4.1.1 8
855 85595 13.4.1.6 8

Razem 8 8

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,

Zwiększenie:

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

dla opiekunów.

Zmniejszenie:

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 2017 

po stronie dochodów.

Z up. W O J E W ^ D O ^ Ś L Ą S K IE G O

Edyta Sapała 
DYREKTOR w y d z ia łu  

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 października 2017 r.

FB-BP.3111.400.2017.KR

Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją W ojewody Dolnośląskiego nr 160/2017 

z dnia 04 października 2017 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2017 następujące 

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

855 85502 2010
UMiG Chocianów

8
855 85595 2010 8

Razem 8 8
Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.138.2017.RZ z dnia 02 października 2017 r.

Zmiana kwoty dotacji wynika z konieczności dokonania wyrównania kosztów obsługi, 

poniesionych przez gminę, w związku z wypłatami 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 zm iana znajduje odzwierciedlenie w  budżecie 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2017, w  układzie zadaniowym, w  następującej 

szczegółowości: ( w złotych)

Dział Rozdział Nr działania Zmniejszenia Zwiększenia

855 85502 13.4.1.6 8
855 85595 13.4.1.1 8

Razem 8 8

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  W spieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,



Zwiększenie:

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

dla opiekunów,

Zmniejszenie:

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 2017 

po stronie dochodów.

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 października 2017 r.

FB-BP.3111.400.2017.KR

Urząd Miasta i Gminy 
Głuszyca

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 160/2017 

z dnia 04 października 2017 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2017 następujące

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85595 2010 UMiG Głuszyca 4
Razem 4

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem W ydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.138.2017.RZ z dnia 02 października 2017 r.

Zmiana kwoty dotacji wynika z konieczności dokonania wyrównania kosztów obsługi, 

poniesionych przez gminę, w  związku z wypłatami 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 2017, 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 2017 

po stronie dochodów.
y  Z up. WOJEWODY D0 t t t 0 ś M S K | EG0

Sapała 
d y r e k t o r  w y d z ia łu

Finansów i Budżetu





WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 października 2017 r.

FB-BP.3111.400.2017.KR

Urząd Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 160/2017 

z dnia 04 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące 

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

855 85595 2010 UMiG Kąty Wrocławskie 4 4
Razem 4 4

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.138.2017.RZ z dnia 02 października 2017 r.

Zmiana kwoty dotacji wynika z konieczności dokonania wyrównania kosztów obsługi, 

poniesionych przez gminę, w  związku z wypłatami 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 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2017, w  układzie zadaniowym, w  następującej 

szczegółowości: ( w złotych)

Dział Rozdział Nr działania Zmniejszenia Zwiększenia

855 85595 13.4.1.1 4
855 85595 13.4.1.6 4

Razem 4 4

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,

Zwiększenie:

dla opiekunów,

Zmniejszenie:

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 2017 

po stronie dochodów.

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

DYREKTOR W YDZIAŁU  
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 października 2017 r.

FB-BP.3111.400.2017.KR

Urząd Miasta i Gminy 
Leśna

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją W ojewody Dolnośląskiego nr 160/2017 

z dnia 04 października 2017 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2017 następujące 

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85595 2010 UMiG Leśna 4
Razem 4

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem W ydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.138.2017.RZ z dnia 02 października 2017 r.

Zmiana kwoty dotacji wynika z konieczności dokonania wyrównania kosztów obsługi, 

poniesionych przez gminę, w związku z wypłatami 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 2017, w  układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  W spieranie 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 2017

po stronie dochodów. Z  up. W O JEW O D Y D O LN O Ś LĄ S K IEG O

DYREifröR w y d z ia łu  
Hnansów i Budżetu





WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 października 2017 r.

FB-BP.3111.400.2017.KR

Urząd Miasta i Gminy 
Milicz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 160/2017 

z dnia 04 października 2017 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2017 następujące 

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

855 85595 2010 UMiG Milicz 9 8
Razem 9 8

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.138.2017.RZ z dnia 02 października 2017 r.

Zmiana kwoty dotacji wynika z konieczności dokonania wyrównania kosztów obsługi, 

poniesionych przez gminę, w  związku z wypłatami 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 2017, w  układzie zadaniowym, w  następującej 

szczegółowości: ( w złotych)

Dział Rozdział Nr działania Zmniejszenia Zwiększenia

855 85595 13.4.1.1 8
855 85595 13.4.1.6 9

Razem 9 8

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  W sparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełno sprawnymi,



Zwiększenie:

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

dla opiekunów.

Zmniejszenie:

Działanie 13.4.1.6. - W sparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up.

Finansów i Budżetu

iy ia  Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 października 2017 r.

FB-BP.3111.400.2017.KR

Urząd Miasta i Gminy 
Mirsk

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 160/2017 

z dnia 04 października 2017 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2017 następujące 

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85595 2010 UM iG Mirsk 4
Razem 4

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.138.2017.RZ z dnia 02 października 2017 r.

Zmiana kwoty dotacji wynika z konieczności dokonania wyrównania kosztów obsługi, 

poniesionych przez gminę, w  związku z wypłatami 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 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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 2017 

po stronie dochodów.
^W O D Y po^B ś^sK IE G O

nvDE tty a S o p a la
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów j Budżetu





WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 października 2017 r.

FB-BP.3111.400.2017.KR

Urząd Miasta i Gminy 
Nowogrodziec

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją W ojewody Dolnośląskiego nr 160/2017 

z dnia 04 października 2017 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2017 następujące 

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

855 85502 2010
UMiG Nowogrodziec 8

855 85595 2010 8
Razem 8 8

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem W ydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.138.2017.RZ z dnia 02 października 2017 r.

Zmiana kwoty dotacji wynika z konieczności dokonania wyrównania kosztów obsługi, 

poniesionych przez gminę, w związku z wypłatami 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 zm iana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2017, w  układzie zadaniowym, w  następującej 

szczegółowości: ( w złotych)

Dział Rozdział Nr działania Zmniejszenia Zwiększenia

855 85502 13.4.1.6 8
855 85595 13.4.1.1 8

Razem 8 8

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,

Zwiększenie:

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

dla opiekunów,

Zmniejszenie:

Działanie 13.4.1.6. - W sparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

1  up- w o je w o d y  d ^ w o ś i^ s k ie g o

yta Sapała 
d y r e k t o r  w y d z ia łu

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 października 2017 r.

FB-BP.3111.400.2017.KR

Urząd Miasta i Gminy 
Pieńsk

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 160/2017 

z dnia 04 października 2017 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2017 następujące

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85595 2010 UMiG Pieńsk 4
Razem 4

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zc rowia i Polityki Społecznej

ZP-ZS.3111.138.2017.RZ z dnia 02 października 2017 r.

Zmiana kwoty dotacji wynika z konieczności dokonania wyrównania kosztów obsługi, 

poniesionych przez gminę, w związku z wypłatami 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 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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 2017 

po stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

tdyia Sapała
d y r e k t o r  w y d z ia łu

rinansfiw l Buuieiu





WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 października 2017 r.

FB-BP.3111.400.2017.KR

Urząd Miasta i Gminy 
Polkowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 160/2017 

z dnia 04 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące 

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

855 85595 2010 UMiG Polkowice 8 8
Razem 8 8

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydzia u Zdrowia i Polityki Społecznej

ZP-ZS.3111.138.2017.RZ z dnia 02 października 2017 r.

Zmiana kwoty dotacji wynika z konieczności dokonania wyrównania kosztów obsługi, 

poniesionych przez gminę, w związku z wypłatami 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 2017, w  układzie zadaniowym, w  następującej 

szczegółowości: ( w złotych)

Dział Rozdział Nr działania Zmniejszenia Zwiększenia

855 85595 13.4.1.1 8
855 85595 13.4.1.6 8

Razem 8 8

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,

Zwiększenie:

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

dla opiekunów,

Zmniejszenie:

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 2017 

po stronie dochodów.

Z up. W OJEW OD^OLNPŚŁĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 października 2017 r.

FB-BP.3111.400.2017.KR

Urząd Miasta i Gminy 
Radków

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją W ojewody Dolnośląskiego nr 160/2017 

z dnia 04 października 2017 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2017 następujące 

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85595 2010 UMiG Radków 4
Razem 4

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem W ydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.138.2017.RZ z dnia 02 października 2017 r.

Zmiana kwoty dotacji wynika z konieczności dokonania wyrównania kosztów obsługi, 

poniesionych przez gminę, w  związku z wypłatami 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 2017, w  układzie zadaniowym, w  następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  W spieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  W sparcie 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 2017 

po stronie dochodów.
Z u p .  W O JE W O D Y  D O L N O Ś L Ą S K IE G O

DYREKTOR w y d z ia łu  
Finansów i Budżetu





WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 października 2017 r.

FB-BP.3111.400.2017.KR

Urząd Miasta i Gminy 
Siechnice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 160/2017 

z dnia 04 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

855 85595 2010 UMiG Siechnice 12 12
Razem 12 12

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.138.2017.RZ z dnia 02 października 2017 r.

Zmiana kwoty dotacji wynika z konieczności dokonania wyrównania kosztów obsługi, 

poniesionych przez gminę, w  związku z wypłatami 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 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2017, w układzie zadaniowym, w  następującej 

szczegółowości: ( w złotych)

Dział Rozdział Nr działania Zmniejszenia Zwiększenia

855 85595 13.4.1.1 12
855 85595 13.4.1.6 12 0

Razem 12 12

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  Wspieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  W sparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełno sprawnymi,



Zwiększenie:

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

dla opiekunów,

Zmniejszenie:

Działanie 13.4.1.6. - W sparcie kobiet w ciąży i rodzin w  zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

DYREKTOR W YDZIAŁU  
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 października 2017 r.

FB-BP.3111.400.2017.KR

Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 160/2017 

z dnia 04 października 2017 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2017 następujące

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

855 85595 2010 UMiG Strzelin 8 8
Razem 8 8

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.138.2017.RZ z dnia 02 października 2017 r.

Zmiana kwoty dotacji wynika z konieczności dokonania wyrównania kosztów obsługi, 

poniesionych przez gminę, w  związku z wypłatami 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 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2017, w  układzie zadaniowym, w  następującej 

szczegółowości: (w  złotych)

Dział Rozdział Nr działania Zmniejszenia Zwiększenia

855 85595 13.4.1.1 8
855 85595 13.4.1.6 8

Razem 8 8

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,



Zwiększenie:

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

dla opiekunów,

Zmniejszenie:

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 2017 

po stronie dochodów.

Z up. W 0JEW 0D>Ct)LW 5$LASKIE60

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 października 2017 r.

FB-BP.3111.400.2017.KR

Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją W ojewody Dolnośląskiego nr 160/2017 

z dnia 04 października 2017 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2017 następujące 

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

855 85502 2010 UMiG Trzebnica 4
855 85595 2010 4

Razem 4 4
Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydzia u Zdrowia i Polityki Społecznej

ZP-ZS.3111.138.2017.RZ z dnia 02 października 2017 r.

Zmiana kwoty dotacji wynika z konieczności dokonania wyrównania kosztów obsługi, 

poniesionych przez gminę, w  związku z wypłatami 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 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2017, w  układzie zadaniowym, w  następującej 

szczegółowości: ( w złotych)

Dział Rozdział Nr działania Zmniejszenia Zwiększenia

855 85502 13.4.1.6 4

855 85595 13.4.1.6 0 4
Razem 4 4

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. — W spieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,



Działanie 13.4.1.6. - W sparcie kobiet w  ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

yia Sapała 
DYREKTOR W YDZIAŁU  

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 października 2017 r.

FB-BP.3111.400.2017.KR

Urząd Gminy 
Zagrodno

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 160/2017 

z dnia 04 października 2017 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2017 następujące

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

855 85595 2010 UG Zagrodno 8
Razem 8

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.138.2017.RZ z dnia 02 października 2017 r.

Zmiana kwoty dotacji wynika z konieczności dokonania wyrównania kosztów obsługi, 

poniesionych przez gminę, w  związku z wypłatami 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 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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 2017 

po stronie dochodów. 2 u.
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

# y ta  S a p a ła
d y r e k t o r  WYDZIAŁU

Hnansów i Budżetu





WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 października 2017 r.

FB-BP.3111.400.2017.KR

Urząd Miasta i Gminy 
Węgliniec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją W ojewody Dolnośląskiego nr 160/2017 

z dnia 04 października 2017 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2017 następujące 

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

855 85595 2010 UMiG Węgliniec 4 4
Razem 4 4

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem W ydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.138.2017.RZ z dnia 02 października 2017 r.

Zmiana kwoty dotacji wynika z konieczności dokonania wyrównania kosztów obsługi, 

poniesionych przez gminę, w  związku z wypłatami 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 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2017, w  układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości: ( w złotych)

Dział Rozdział Nr działania Zmniejszenia Zwiększenia

855 85595 13.4.1.1 4

855 85595 13.4.1.6 4
Razem 4 4

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  W spieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  W sparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,



Zwiększenie:

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

dla opiekunów,

Zmniejszenie:

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 2017 

po stronie dochodów.

2 up. WOJEWODĄ DOUsłOŚLĄSKIEGO

idyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 października 2017 r.

FB-BP.3111.400.2017.KR

Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 160/2017 

z dnia 04 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące 

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

855 85502 2010
UMiG Ząbkowice Śląskie

4
855 85595 2010 4

Razem 4 4
Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydział u Zdrowia i Polityki Społecznej

ZP-ZS.3111.138.2017.RZ z dnia 02 października 2017 r.

Zmiana kwoty dotacji wynika z konieczności dokonania wyrównania kosztów obsługi, 

poniesionych przez gminę, w  związku z wypłatami 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 zm iana znajduje odzwierciedlenie w  budżecie 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2017, w  układzie zadaniowym, w  następującej 

szczegółowości: ( w złotych)

Dział Rozdział Nr działania Zmniejszenia Zwiększenia

855 85502 13.4.1.6 4
855 85595 13.4.1.1 4

Razem 4 4

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  W spieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. — Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,



Zwiększenie:

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

dla opiekunów,

Zmniejszenie:

Działanie 13.4.1.6. - W sparcie kobiet w  ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 października 2017 r.

FB-BP.3111.400.2017.KR

Urząd Miasta i Gminy 
Żarów

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 160/2017 

z dnia 04 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące 

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85595 2010 UMiG Żarów 4
Razem 4

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.138.2017.RZ z dnia 02 października 2017 r.

Zmiana kwoty dotacji wynika z konieczności dokonania wyrównania kosztów obsługi, 

poniesionych przez gminę, w  związku z wypłatami 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 2017, 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 2017 

po stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY M̂ tOŚlĄSKIEGO

Sapała
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu





WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 października 2017 r.

FB-BP.3111.400.2017.KR

Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 160/2017 

z dnia 04 października 2017 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2017 następujące 

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

855 85595 2010 UMiG Żmigród 4 4
Razem 4 4

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem W ydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.138.2017.RZ z dnia 02 października 2017 r.

Zmiana kwoty dotacji wynika z konieczności dokonania wyrównania kosztów obsługi, 

poniesionych przez gminę, w  związku z wypłatami 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 2017, w  układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości: ( w złotych)

Dział Rozdział Nr działania Zmniejszenia Zwiększenia

855 85595 13.4.1.1 4
855 85595 13.4.1.6 4

Razem 4 4

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  W spieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  W sparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,



Zwiększenie:

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

dla opiekunów,

Zmniejszenie:

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 2017 

po stronie dochodów.

2 up. WOJEWODYpOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 października 2017 r.

FB-BP.3111.400.2017.KR

Urząd Gminy 
Bolesławiec

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 160/2017 

z dnia 04 października 2017 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2017 następujące 

zmiany:
(w złotych)

Dzia
1

Rozdzia
1

Paragra
f

Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85595 2010 UG Bolesławiec 4
Razem 4

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem W ydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.138.2017.RZ z dnia 02 października 2017 r.

Zmiana kwoty dotacji wynika z konieczności dokonania wyrównania kosztów obsługi, 

poniesionych przez gminę, w związku z wypłatami 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 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2017, w układzie zadaniowym, w  następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  W spieranie 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 2017 

po stronie dochodów.F  Z up.

Eclyta Sapała
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu

WOJEWODY D^WOŚLĄSKIEGO





WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 października 2017 r.

FB-BP.3111.400.2017.KR

Urząd Gminy 
Czernica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 160/2017 

z dnia 04 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące 

zmiany:

(w złotych)

Dzia
ł

Rozdzia
ł

Paragra
f

Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

855 85595 2010 UG Czernica 0 16
Razem 16

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.138.2017.RZ z dnia 02 października 2017 r.

Zmiana kwoty dotacji wynika z konieczności dokonania wyrównania kosztów obsługi, 

poniesionych przez gminę, w związku z wypłatami 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 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2017, w  układzie zadaniowym, w  następującej 

szczegółowości: ( w złotych)

Dział Rozdział Nr działania Zmniejszenia Zwiększenia

855 85595 13.4.1.1 8
855 85595 13.4.1.6 8

Razem 16

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,



Zwiększenie:

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

dla opiekunów.

Zwiększenie:

Działanie 13.4.1.6. - W sparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 października 2017 r.

FB-BP.3111.400.2017.KR

Urząd Gminy 
Długołęka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją W ojewody Dolnośląskiego nr 160/2017 

z dnia 04 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące

zmiany:
(w złotych)

Dzia
ł

Rozdzia
ł

Paragra
f

Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

855 85502 2010 UG Długołęka 8
855 85595 2010 8

Razem 8 8
Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem W ydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.138.2017.RZ z dnia 02 października 2017 r.

Zmiana kwoty dotacji wynika z konieczności dokonania wyrównania kosztów obsługi, 

poniesionych przez gminę, w  związku z wypłatami 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 zm iana znajduje odzwierciedlenie w  budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, w  układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości: ( w złotych)

Dział Rozdział Nr działania Zmniejszenia Zwiększenia

855 85502 13.4.1.6 8
855 85595 13.4.1.1 8

Razem 8 8

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  W spieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,



Zwiększenie:

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

dla opiekunów.

Zmniejszenie:

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 2017 

po stronie dochodów.

z  up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Cs Edyta Sapała
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 października 2017 r.

FB-BP.3111.400.2017.KR

Urząd Gminy 
Dziadowa Kłoda

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 160/2017 

z dnia 04 października 2017 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2017 następujące

zmiany:
(w złotych)

Dzia
ł

Rozdzia
ł

Paragra
f

Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

855 85502 2010 UG Dziadowa Kłoda 12
855 85595 2010 12

Razem 12 12
Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.138.2017.RZ z dnia 02 października 2017 r.

Zmiana kwoty dotacji wynika z konieczności dokonania wyrównania kosztów obsługi, 

poniesionych przez gminę, w  związku z wypłatami 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 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2017, w  układzie zadaniowym, w  następującej 

szczegółowości: (w  złotych)

Dział Rozdział Nr działania Zmniejszenia Zwiększenia

855 85502 13.4.1.6 12
855 85595 13.4.1.1 8
855 85595 13.4.1.6 4

Razem 12 12

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,

Zwiększenie:

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

dla opiekunów.

Zmniejszenie/Zwiększenie:

Działanie 13.4.1.6. - W sparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

DYREKTOR W YDZIAŁU  
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 października 2017 r.

FB-BP.3111.400.2017.KR

Urząd Gminy 
Dzierżoniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 160/2017 

z dnia 04 października 2017 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2017 następujące

zmiany:
(w złotych)

Dzia
ł

Rozdzia
ł

Paragra
f

Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

855 85595 2010 UG Dzierżoniów 4 4
Razem 4 4

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.138.2017.RZ z dnia 02 października 2017 r.

Zmiana kwoty dotacji wynika z konieczności dokonania wyrównania kosztów obsługi, 

poniesionych przez gminę, w  związku z wypłatami 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 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2017, w  układzie zadaniowym, w  następującej 

szczegółowości: (w  złotych)

Dział Rozdział Nr działania Zmniejszenia Zwiększenia

855 85595 13.4.1.1 4

855 85595 13.4.1.6 4
Razem 4 4

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,



Zwiększenie:

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

dla opiekunów.

Zmniejszenie:

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 2017 

po stronie dochodów.

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 października 2017 r.

FB-BP.3111.400.2017.KR

Urząd Gminy 
Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 160/2017 

z dnia 04 października 2017 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2017 następujące

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85595 2010 UG Głogów 4
Razem

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.138.2017.RZ z dnia 02 października 2017 r.

Zmiana kwoty dotacji wynika z konieczności dokonania wyrównania kosztów obsługi, 

poniesionych przez gminę, w  związku z wypłatami 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 2017, 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 2017 

po stronie dochodów. Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

ćfĘdyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu





WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 października 2017 r.

FB-BP.3111.400.2017.KR

Urząd Gminy 
Grębocice

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 160/2017 

z dnia 04 października 2017 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2017 następujące 

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85595 2010 UG Grębocice 12
Razem 12

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.138.2017.RZ z dnia 02 października 2017 r.

Zmiana kwoty dotacji wynika z konieczności dokonania wyrównania kosztów obsługi, 

poniesionych przez gminę, w  związku z wypłatami 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 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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 2017 

po strome dochodów.
Zup .

Finansów i Budżetu

LĄSKIEG0

Eayta Sapała 
DYREKTOR W YDZIAŁU





WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 października 2017 r.

F B - B P .3 1 1 1 .4 0 0 .2 0 1 7 .K R

Urząd Gminy 
Jeżów Sudecki

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 160/2017 

z dnia 04 października 2017 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2017 następujące 

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85595 2010 UG Jeżów Sudecki 4
Razem 4

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.138.2017.RZ z dnia 02 października 2017 r.

Zmiana kwoty dotacji wynika z konieczności dokonania wyrównania kosztów obsługi, 

poniesionych przez gminę, w  związku z wypłatami 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, Ze powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w  budżecie 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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 2017 

po stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY D ^ O Ś L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu





WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 października 2017 r.

FB-BP.3111.400.2017.KR

Urząd Gminy 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją W ojewody Dolnośląskiego nr 160/2017 

z dnia 04 października 2017 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2017 następujące 

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85595 2010 UG Kłodzko 4
Razem 4

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.138.2017.RZ z dnia 02 października 2017 r.

Zmiana kwoty dotacji wynika z konieczności dokonania wyrównania kosztów obsługi, 

poniesionych przez gminę, w  związku z wypłatami 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 2017, w  układzie zadaniowym, w  następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  W spieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  W sparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.6. - W sparcie kobiet w ciąży i rodzin w  zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po strome doohodów. 2 up W0JEW0Dy D0LN0ŚL(1S|(|EG0

Etyta Sajfala
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu





WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 października 2017 r.

FB-BP.3111.400.2017.KR

Urząd Gminy 
Mysłakowice

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 160/2017 

z dnia 04 października 2017 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2017 następujące

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85595 2010 UG Mysłakowice 4
Razem 4

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.138.2017.RZ z dnia 02 października 2017 r.

Zmiana kwoty dotacji wynika z konieczności dokonania wyrównania kosztów obsługi, 

poniesionych przez gminę, w  związku z wypłatami 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 2017, 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 2017 

po stronie dochodów.
Z up. W 0JEW JPY ^ p t^ Ś L Ą S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu





WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 października 2017 r.

FB-BP.3111.400.2017.KR

Urząd Gminy 
Nowa Ruda

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 160/2017 

z dnia 04 października 2017 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2017 następujące 

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85595 2010 UG Nowa Ruda 4
Razem 4

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.138.2017.RZ z dnia 02 października 2017 r.

Zmiana kwoty dotacji wynika z konieczności dokonania wyrównania kosztów obsługi, 

poniesionych przez gminę, w  związku z wypłatami 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 2017, 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 2017 

po stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

E t iy ta  S a p a ła
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu





WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 października 2017 r.

FB-BP.3111.400.2017.KR

Urząd Gminy 
Oleśnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją W ojewody Dolnośląskiego nr 160/2017 

z dnia 04 października 2017 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2017 następujące 

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85595 2010 UG Oleśnica 4
Razem 4

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.138.2017.RZ z dnia 02 października 2017 r.

Zmiana kwoty dotacji wynika z konieczności dokonania wyrównania kosztów obsługi, 

poniesionych przez gminę, w  związku z wypłatami 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 2017, w  układzie zadaniowym, w  następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  W spieranie 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 2017 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyfa Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu





WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 października 2017 r.

FB-BP.3111.400.2017.KR

Urząd Gminy 
Oława

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 160/2017 

z dnia 04 października 2017 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2017 następujące

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85595 2010 UG Oława 4
Razem 4

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.138.2017.RZ z dnia 02 października 2017 r.

Zmiana kwoty dotacji wynika z konieczności dokonania wyrównania kosztów obsługi, 

poniesionych przez gminę, w związku z wypłatami 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 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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 2017 

po stronie dochodów.

2 up. W O J E W O D ^ L N ^ & ^ K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu





WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 października 2017 r.

FB-BP.3111.400.2017.KR

Urząd Gminy 
Osiecznica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 160/2017 

z dnia 04 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85595 2010 UG Osiecznica 4
Razem 4

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.138.2017.RZ z dnia 02 października 2017 r.

Zmiana kwoty dotacji wynika z konieczności dokonania wyrównania kosztów obsługi, 

poniesionych przez gminę, w związku z wypłatami 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 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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 13.4.1.6. - 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 2017 

po stronie dochodów.

Z  up. W 0 JE W 0 p Y l)0 ^ ł^ L 4 S K IE G 0

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu





WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 października 2017 r.

FB-BP.3111.400.2017.KR

Urząd Gminy 
Pęcław

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 160/2017 

z dnia 04 października 2017 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2017 następujące 

zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85595 2010 UG Pęcław 4
Razem 4

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.138.2017.RZ z dnia 02 października 2017 r.

Zmiana kwoty dotacji wynika z konieczności dokonania wyrównania kosztów obsługi, 

poniesionych przez gminę, w  związku z wypłatami 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 2017, w  układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  W spieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  W sparcie 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 2017 

po stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Eayta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu





WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 października 2017 r.

FB-BP.3111.400.2017.KR

Urząd Gminy 
Walim

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 160/2017 

z dnia 04 października 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące 

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85595 2010 UG Walim 4
Razem 4

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.138.2017.RZ z dnia 02 października 2017 r.

Zmiana kwoty dotacji wynika z konieczności dokonania wyrównania kosztów obsługi, 

poniesionych przez gminę, w  związku z wypłatami 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 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2017, 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 2017

po stronie dochodów. «.nó. „ci/inF  Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIE

ESyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu





WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 06 października 2017 r.

FB-BP.3111.400.2017.KR

Urząd Gminy 
Żórawina

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 160/2017 

z dnia 04 października 2017 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2017 następujące 

zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85595 2010 UG Żórawina 4
Razem 4

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydzia u Zdrowia i Polityki Społeczne-

ZP-ZS.3111.138.2017.RZ z dnia 02 października 2017 r.

Zmiana kwoty dotacji wynika z konieczności dokonania wyrównania kosztów obsługi, 

poniesionych przez gminę, w związku z wypłatami 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 2017, w  układzie zadaniowym, w  następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. -  W spieranie rodziny,

Podzadanie 13.4.1. -  W sparcie 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 2017 

po stronie dochodów.
Z up.

Finansów i Budżetu

WOJEWODY DOLNOŚlĄSKiE

E d ^ t̂ S a ^ ^ ' 
DYREKTOR WYDZIAŁ




