
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 sierpnia 2019 r.

FB-BP.3111.328.2019.MS

Urząd Gminy 
Kobierzyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 177/2019 

z dnia 21 sierpnia 2019 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2019 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Kobierzyce 4 124
Razem 4 124

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.93.2019.RZ z dnia 19 sierpnia 2019 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę jednorazowego świadczenia 

w wysokości 4 000 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 2019 r. poz. 473).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w  budżecie 

W ojewody 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 

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 2019 

po stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 sierpnia 2019 r.

FB-BP.3111.328.2019.MS

Urząd Miasta 
Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 177/2019 

z dnia 21 sierpnia 2019 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2019 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UM Głogów 8 247
Razem 8 247

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem W ydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.93.2019.RZ z dnia 19 sierpnia 2019 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę jednorazowego świadczenia 

w  wysokości 4 000 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 2019 r. poz. 473).

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. - W spieranie 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 2019 

po stronie dochodów.

z „p ,woje^ > ô SKIEGO

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 sierpnia 2019 r.

FB-BP.3111.328.2019.MS

Urząd Miasta 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 177/2019 

z dnia 21 sierpnia 2019 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2019 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UM Legnica 16 495
Razem 16 495

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.93.2019.RZ  z dnia 19 sierpnia 2019 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę jednorazowego świadczenia 

w  wysokości 4 000 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 2019 r. poz. 473).

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 13.4.1.6. - 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 2019 

po stronie dochodów.

ZupWOOEW?- « * G°

nYftEKTORA W DZIW -U
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 sierpnia 2019 r.

FB-BP.3111.328.2019.MS

Urząd Miasta 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 177/2019 

z dnia 21 sierpnia 2019 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2019 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UM  Wrocław 8 248
Razem 8 248

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.93.2019.RZ z dnia 19 sierpnia 2019 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę jednorazowego świadczenia 

w  wysokości 4 000 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 2019 r. poz. 473).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

W ojewody 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 13.4.1.6. - 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 2019 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 sierpnia 2019 r.

FB-BP.3111.328.2019.MS

Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 177/2019 

z dnia 21 sierpnia 2019 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2019 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UMiG Chocianów 4 124
Razem 4 124

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.93.2019.RZ z dnia 19 sierpnia 2019 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę jednorazowego świadczenia 

w  wysokości 4 000 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 2019 r. poz. 473).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w  budżecie 

W ojewody 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 

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 2019 

po stronie dochodów.

Z up. WOJ DOLWdŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 sierpnia 2019 r.

FB-BP.3111.328.2019.MS

Urząd Miasta i Gminy 
Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 177/2019 

z dnia 21 sierpnia 2019 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2019 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UMiG Góra 8 248
Razem 8 248

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.93.2019.RZ z dnia 19 sierpnia 2019 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę jednorazowego świadczenia 

w  wysokości 4 000 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 2019 r. poz. 473).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2019, 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 13.4.1.6. - 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 2019 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 sierpnia 2019 r.

FB-BP.3111.328.2019.MS

Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 177/2019 

z dnia 21 sierpnia 2019 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2019 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UMiG Lubawka 4 124
Razem 4 124

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.93.2019.RZ z dnia 19 sierpnia 2019 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę jednorazowego świadczenia 

w  wysokości 4 000 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 2019 r. poz. 473).

Jednocześnie informuję, że powyższą zmiana znajduje odzwierciedlenie w  budżecie 

W ojewody 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 13.4.1.6. - 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 2019 

po strome dochodów.

Zup.

ZAS' ,
Finansów i Budżetu

WOJEW'3p^TOLNpŚtASKIEGO 

TP C A  DYREKTORA WYDZIAŁU



i

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 sierpnia 2019 r.

FB-BP.3111.328.2019.MS

Urząd Miasta i Gminy 
Siechnice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 177/2019 

z dnia 21 sierpnia 2019 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2019 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UMiG Siechnice 4 124
Razem 4 124

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem W ydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.93.2019.RZ z dnia 19 sierpnia 2019 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę jednorazowego świadczenia 

w wysokości 4 000 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 2019 r. poz. 473).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w  budżecie 

W ojewody 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 13.4.1.6. - 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 2019 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 sierpnia 2019 r.

FB-BP.3111.328.2019.MS

Urząd M iasta i Gminy 
Syców

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 177/2019 

z dnia 21 sierpnia 2019 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2019 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UMiG Syców 4 124
Razem 4 124

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.93.2019.RZ z dnia 19 sierpnia 2019 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę jednorazowego świadczenia 

w  wysokości 4 000 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 2019 r. poz. 473).

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. - 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 2019 

po stronie dochodów.

)0 'j * 3£ląskiego

-  * n vu  rkTO R A WYDZIAŁU ZASTĘPCA DYREKTO!L
Finansów i buozeiu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 sierpnia 2019 r.

FB-BP.3111.328.2019.MS

Urząd Miasta i Gminy 
Żarów

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 177/2019 

z dnia 21 sierpnia 2019 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2019 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UMiG Żarów 4 124
Razem 4 124

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.93.2019.RZ z dnia 19 sierpnia 2019 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę jednorazowego świadczenia 

w wysokości 4 000 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 2019 r. poz. 473).

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 13.4.1.6. - 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 2019 

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 sierpnia 2019 r.

FB-BP.3111.328.2019.MS

Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 177/2019 

z dnia 21 sierpnia 2019 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2019 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UMiG Żmigród 8 247
Razem 8 247

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.93.2019.RZ z dnia 19 sierpnia 2019 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę jednorazowego świadczenia 

w  wysokości 4 000 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 2019 r. poz. 473).

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 13.4.1.6. - 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 2019 

po stronie dochodów.
Z up. WO>€VVODYpOLHOŚL^SK!EGO


