
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.604.2017. AA
Urząd Miasta 
Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 296/2017 

z dnia 15 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące

zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UM Głogów 4 124

Razem 4124

Zmian dokonano na wniosek Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.210.2017.RZ z dnia 14 listopada 2017 r.

Zwiększenie dotacji wynika z konieczności dokonania przez gminy wypłaty 

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 

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 w budżecie na rok 2017 

po stronie dochodów.
2 up. WOJEWODy DOUpSl^SKiEQo

£rfy>la Sapała
y r e k t o r  w y d z ia łu
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.604.2017. AA
Urząd Miasta 
Lubin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 296/2017 

z dnia 15 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące 

zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UM Lubin 8 248

Razem 8 248

Zmian dokonano na wniosek Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.210.2017.RZ z dnia 14 listopada 2017 r.

Zwiększenie dotacji wynika z konieczności dokonania przez gminy wypłaty 

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 w budżecie na rok 2017 

po stronie dochodów.
Z up. W O J E W ^  D O L IŃ S K IE G O

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

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.604.2017. AA
Urząd Miasta 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 296/2017 

z dnia 15 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące

zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UM Wrocław 32 900

Razem 32 900

Zmian dokonano na wniosek Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.210.2017.RZ z dnia 14 listopada 2017 r.

Zwiększenie dotacji wynika z konieczności dokonania przez gminy wypłaty 

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 

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 w budżecie na rok 2017 

po stronie dochodów. Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.604.2017.AA
Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 296/2017 

z dnia 15 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące 

zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UMiG Bogatynia 8 248

Razem 8 248

Zmian dokonano na wniosek Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.210.2017.RZ z dnia 14 listopada 2017 r.

Zwiększenie dotacji wynika z konieczności dokonania przez gminy wypłaty 

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 

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 w budżecie na rok 2017 

po stronie dochodów. z up w qJEW0DY DOLNOŚLĄSKIEGO

¿ ¡fyta  
DYREKTOR w y d z ia łu  

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.604.2017. AA
Urząd Miasta i Gminy 
Jelcz Laskowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 296/2017 

z dnia 15 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące

zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UMiG Jelcz Laskowice 4 124

Razem 4124

Zmian dokonano na wniosek Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.210.2017.RZ z dnia 14 listopada 2017 r.

Zwiększenie dotacji wynika z konieczności dokonania przez gminy wypłaty 

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 

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 w budżecie na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. W0JEWpe<DOLNpÓtĄSKIEGO

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.604.2017. AA
Urząd Miasta i Gminy 
Mirsk

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 296/2017 

z dnia 15 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące 

zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UMiG Mirsk 4 124

Razem 4 124

Zmian dokonano na wniosek Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.210.2017.RZ z dnia 14 listopada 2017 r.

Zwiększenie dotacji wynika z konieczności dokonania przez gminy wypłaty 

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 w budżecie na rok 2017 

po stronie dochodów.
Zup. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

^ E d y ta ^ P ała
DYREKTOR w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.604.2017. AA
Urząd Miasta i Gminy 
Syców

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 296/2017 

z dnia 15 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące

zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UMiG Syców 4 124

Razem 4 124

Zmian dokonano na wniosek Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.210.2017.RZ z dnia 14 listopada 2017 r.

Zwiększenie dotacji wynika z konieczności dokonania przez gminy wypłaty 

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 

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 w budżecie na rok 2017 

po stronie dochodów.

Zup.

Finansów i Budżetu

WOJEWODĄ DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Safa ła  
h y r f k t o r  w y d z ia łu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.604.2017A A
Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 296/2017 

z dnia 15 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące 

zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UMiG Twardogóra 4 124

Razem 4124

Zmian dokonano na wniosek Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.210.2017.RZ z dnia 14 listopada 2017 r.

Zwiększenie dotacji wynika z konieczności dokonania przez gminy wypłaty 

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 w budżecie na rok 2017 

po stronie dochodów. Z up. WOJEWODY D0LN0ŚLĄSKIEG

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

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.604.2017. AA
Urząd Gminy 
Dziadowa Kłoda

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 296/2017 

z dnia 15 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące

zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Dziadowa Kłoda 4 124

Razem 4 124

Zmian dokonano na wniosek Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.210.2017.RZ z dnia 14 listopada 2017 r.

Zwiększenie dotacji wynika z konieczności dokonania przez gminy wypłaty 

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 w budżecie na rok 2017 

po stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DO^eśLĄSKIEGC

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.604.2017. AA
Urząd Gminy 
Kobierzyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 296/2017 

z dnia 15 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące 

zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Kobierzyce 12 372

Razem 12 372

Zmian dokonano na wniosek Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.210.2017.RZ z dnia 14 listopada 2017 r.

Zwiększenie dotacji wynika z konieczności dokonania przez gminy wypłaty 

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 w budżecie na rok 2017 

po stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY D0LN0ŚLĄSKIE6

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

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.604.2017. AA
Urząd Gminy 
Krotoszyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 296/2017 

z dnia 15 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące 

zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Krotoszyce 4 124

Razem 4124

Zmian dokonano na wniosek Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.210.2017.RZ z dnia 14 listopada 2017 r.

Zwiększenie dotacji wynika z konieczności dokonania przez gminy wypłaty 

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 w budżecie na rok 2017 

po stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEJ

^ d y ta .Jdyta Sapała
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 listopada 2017 r.

FB-BP.3111.604.2017.AA
Urząd Gminy 
Miękinia

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 296/2017 

z dnia 15 listopada 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące 

zmiany: (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Miękinia 4 124

Razem 4 124

Zmian dokonano na wniosek Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.210.2017.RZ z dnia 14 listopada 2017 r.

Zwiększenie dotacji wynika z konieczności dokonania przez gminy wypłaty 

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 w budżecie na rok 2017 

po stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Ó y ta  Stipiki
d y r e k t o r  W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu


