
FB-BP.3111.692.2017.KR
Urząd Miasta 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiani, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 352/2017 

z dnia 14 grudnia 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 grudnia 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Miasta Kłodzko 10 000
Razem 10 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.252.2017.RZ z dnia 13 grudnia 2017 r.

Zwiększenie kwoty dotacji, przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań 

wymagalnych Skarbu Państwa, wynikających z decyzji administracyjnych wydanych przez 

organ właściwy, celem wypłaty: świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952), świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 489), zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków 

dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092).

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.



FB-BP.3111.692.2017.KR
Urząd Miasta 
Legnica

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 grudnia 2017 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 352/2017 

z dnia 14 grudnia 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Miasta Legnica 50 000
Razem 50 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.252.2017.RZ z dnia 13 grudnia 2017 r.

Zwiększenie kwoty dotacji, przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań 

wymagalnych Skarbu Państwa, wynikających z decyzji administracyjnych wydanych przez 

organ właściwy, celem wypłaty: świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952), świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 489), zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków 

dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092).

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

dla opiekunów.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.692.2017.KR

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 grudnia 2017 r.

Urząd Miasta 
Nowa Ruda

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 352/2017 

z dnia 14 grudnia 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Miasta Nowa Ruda 15 830
Razem 15 830

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.252.2017.RZ z dnia 13 grudnia 2017 r.

Zwiększenie kwoty dotacji, przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań 

wymagalnych Skarbu Państwa, wynikających z decyzji administracyjnych wydanych przez 

organ właściwy, celem wypłaty: świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952), świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 489), zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków 

dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092).

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.



FB-BP.3111.692.2017.KR
Urząd Miasta 
Oleśnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 352/2017 

z dnia 14 grudnia 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 grudnia 2017 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Miasta Oleśnica 30 000
Razem 30 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.252.2017.RZ z dnia 13 grudnia 2017 r.

Zwiększenie kwoty dotacji, przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań 

wymagalnych Skarbu Państwa, wynikających z decyzji administracyjnych wydanych przez 

organ właściwy, celem wypłaty: świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952), świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 489), zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków 

dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092).

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.



FB-BP.3111.692.2017.KR
Urząd Gminy 
Dobromierz

Uprzejmie zawiadamiani, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 352/2017 

z dnia 14 grudnia 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 grudnia 2017 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Gminy Dobromierz 23 843
Razem 23 843

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.252.2017.RZ z dnia 13 grudnia 2017 r.

Zwiększenie kwoty dotacji, przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań 

wymagalnych Skarbu Państwa, wynikających z decyzji administracyjnych wydanych przez 

organ właściwy, celem wypłaty: świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952), świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 489), zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków 

dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092).

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.



FB-BP.3111.692.2017.KR
Urząd Gminy 
Dziadowa Kłoda

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 352/2017 

z dnia 14 grudnia 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 grudnia 2017 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Gminy Dziadowa Kłoda 7 000
Razem 7 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.252.2017.RZzdnia 13 grudnia 2017 r.

Zwiększenie kwoty dotacji, przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań 

wymagalnych Skarbu Państwa, wynikających z decyzji administracyjnych wydanych przez 

organ właściwy, celem wypłaty: świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952), świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 489), zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków 

dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092).

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.



FB-BP.3111.692.2017.KR
Urząd Gminy 
Kotla

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 grudnia 2017 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 352/2017 

z dnia 14 grudnia 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Gminy Kotla 16 852
Razem 16 852

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.252.2017.RZ z dnia 13 grudnia 2017 r.

Zwiększenie kwoty dotacji, przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań 

wymagalnych Skarbu Państwa, wynikających z decyzji administracyjnych wydanych przez 

organ właściwy, celem wypłaty: świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952), świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 489), zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków 

dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092).

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 strome dochodów.



FB-BP.3111.692.2017.KR
Urząd Gminy 
Stare Bogaczowice

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 grudnia 2017 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 352/2017 

z dnia 14 grudnia 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Gminy Stare 
Bogaczowice 12 525

Razem 12 525
Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.252.2017.RZ z dnia 13 grudnia 2017 r.

Zwiększenie kwoty dotacji, przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań 

wymagalnych Skarbu Państwa, wynikających z decyzji administracyjnych wydanych przez 

organ właściwy, celem wypłaty: świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952), świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 489), zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków 

dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092).

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.


