
FB-BP.3111.324.2019.MS
Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 173/2019 

z dnia 16 sierpnia 2019 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2019 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 sierpnia 2019 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zmniejszenia

855 85595 2110 Starostwo Powiatowe Kamienna Góra 196 950
Razem 196 950

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.91.2019.AMT z dnia 13 sierpnia 2019r.

Zmniejszenie kwoty dotacji przeznaczone było na sfinansowanie dodatku w 

wysokości świadczenia wychowawczego określonego w art. 113a Ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 

z późn. zm.)

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2019, 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 13.4.1.5. -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

Z NgŚLĄSKIEGOup. WOJ:

Celina Marzena Dziedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansqw i Budżetu



FB-BP.3111.324.2019.MS
Starostwo Powiatowe 
Wałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 173/2019 

z dnia 16 sierpnia 2019 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2019 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 sierpnia 2019 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

855 85595 2110 Starostwo Powiatowe Wałbrzych 250 000
Razem 250 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.91.2019.AMT z dnia 13 sierpnia 2019 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na sfinansowanie dodatku w wysokości 

świadczenia wychowawczego określonego w art. 113a Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.)

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2019, 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 13.4.1.5. -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

Z up. WOJ^ ^ | ^ & ^ ) iL A S K I E G O  

Celina Marzen J Dziedziak
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.224.2019.MS
Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 173/2019 

z dnia 16 sierpnia 2019 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2019 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 sierpnia 2019 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zmniejszenia

855 85595 2110 Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie 534 000

Razem 534 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.91.2019.AMT z dnia 13 sierpnia 2019 r.

Zmniejszenie kwoty dotacji przeznaczone było na sfinansowanie dodatku w 

wysokości świadczenia wychowawczego określonego w art,113a Ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 

z późn. zm.)

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2019, 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 13.4.1.5. -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY.DOLNOŚLĄSKIEGO

m ik lt w f ó e n a  Dziedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

finansów i Budżetu


