
FB-BP.3111.363.2019.MS
Urząd Miasta 
Bielawa

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 199/2019 

z dnia 10 września 2019 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2019 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 września 2019 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UM Bielawa 700 000

Razem 700 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.98.2019.AN z dnia 06 września 2019 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę świadczeń wychowawczych 

na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

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 D



FB-BP.3111.363.2019.MS
Urząd Miasta 
Bolesławiec

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 września 2019 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 199/2019 

z dnia 10 września 2019 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2019 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UM Bolesławiec 500 000

Razem 500 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.98.2019.AN z dnia 06 września 2019 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę świadczeń wychowawczych 

na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

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.

DYREKTOR \jWDZIAŁU 
Finansów i 3udżetu

Z up. WOJEWOQY DOLNOŚLĄSKIEGO

C elin O iÜ jd m izieziedziak

/



FB-BP.3111.363.2019.MS

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 września 2019 r.

Urząd Miasta 
Dzierżoniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 199/2019 

z dnia 10 września 2019 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2019 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zmniejszenia

855 85501 2060 UM Dzierżoniów 200 000

Razem 200 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.98.2019.AN z dnia 06 września 2019 r.

Kwota dotacji przeznaczona była na wypłatę świadczeń wychowawczych 

na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

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. -Pom oc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DO SSLASKiEGO

C e l in A y ^ b h  \  iedziak 
DYREKTOR V DZIAŁU



FB-BP.3111.363.2019.MS
Urząd Miasta 
Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 199/2019 

z dnia 10 września 2019 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2019 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 września 2019 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UM Głogów 2 936 000

Razem 2 936 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.98.2019.AN z dnia 06 września 2019 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę świadczeń wychowawczych 

na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

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 D O ufośU sK I

Celina (' T ^ J m elt̂ ted zia k
DYREKTOR VWD2!AŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.363.2019.MS

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 września 2019 r.

Urząd Miasta 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 199/2019 

z dnia 10 września 2019 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2019 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UM Kłodzko 404 000

Razem 404 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.98.2019.AN z dnia 06 września 2019 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę świadczeń wychowawczych 

na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

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 

niepełno sprawnymi,

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

Celina/M M ^Utll^liedziak
DYREKTOR w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.363.2019.MS

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 września 2019 r.

Urząd Miasta 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 199/2019 

z dnia 10 września 2019 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2019 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UM Legnica 740 000

Razem 740 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.98.2019.AN z dnia 06 września 2019 r.

Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę świadczeń wychowawczych 

na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

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 DOI 

Celinal
DYRfcKTOFtfVWDZIAŁU 

FinansówBudżetu

o ś La s k ie g o

ediiak



FB-BP.3111.363.2019.MS
Urząd Miasta 
Świeradów Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 199/2019 

z dnia 10 września 2019 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2019 następujące zmiany:

(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 września 2019 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zmniejszenia

855 85501 2060 UM Świeradów Zdrój 250 000
Razem 250 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.98.2019.AN z dnia 06 września 2019 r.

Kwota dotacji przeznaczona była na wypłatę świadczeń wychowawczych 

na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

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 PC >łOŚLASKIEGO

Celina Yfedziak
DYREKTOR iZIAŁU

Finansów i 8t żetu



FB-BP.3111.363.2019.MS
Urząd Miasta 
Wojcieszów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 199/2019 

z dnia 10 września 2019 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2019 następujące zmiany:

(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 września 2019 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zmniejszenia

855 85501 2060 UM Wojcieszów 100 000
Razem 100 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.98.2019.AN z dnia 06 września 2019 r.

Kwota dotacji przeznaczona była na wypłatę świadczeń wychowawczych 

na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

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 j^N O^LĄSKIEG O

C elin fó4
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów \ BudżetL



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.363.2019.MS

Wrocław, dnia 10 września 2019 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bierutów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 199/2019 

z dnia 10 września 2019 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2019 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zmniejszenia

855 85501 2060 UMiG Bierutów 100 000

Razem 100 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.98.2019.AN z dnia 06 września 2019 r.

Kwota dotacji przeznaczona była na wypłatę świadczeń wychowawczych 

na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

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 O

Celina M J "ziedziak
DYREKTOR w\ DZIAŁU

Finansów i Bu jźetu

.SKIEGO



FB-BP.3111.363.2019.MS

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 września 2019 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 199/2019 

z dnia 10 września 2019 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2019 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zmniejszenia

855 85501 2060 UMiG Góra 400 000
Razem 400 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.98.2019.AN z dnia 06 września 2019 r.

Kwota dotacji przeznaczona była na wypłatę świadczeń wychowawczych 

na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

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.



FB-BP.3111.363.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Jelcz-Laskowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 199/2019 

z dnia 10 września 2019 r. zostały wprowadzone wbudżecie na rok 2019 następujące zmiany:

(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 września 2019 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zmniejszenia

855 85501 2060 UMiG Jelcz-Laskowice 500 000

Razem 500 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.98.2019.AN z dnia 06 września 2019 r.

Kwota dotacji przeznaczona była na wypłatę świadczeń wychowawczych 

na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

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 

niepełno sprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.

Zup. W O JE W O D Y D O U łp Ś l SKIEGO

Celina K \ziedziak
DYREKTOR V YDZIAŁU 

Finansów i i .udżetu



FB-BP.3111.363.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Międzybórz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 września 2019 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 199/2019 

z dnia 10 września 2019 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2019 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zmniejszenia

855 85501 2060 UMiG Międzybórz 100 000

Razem 100 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.98.2019.AN z dnia 06 września 2019 r.

Kwota dotacji przeznaczona była na wypłatę świadczeń wychowawczych 

na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

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.



FB-BP.3111.363.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Mirsk

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 września 2019 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 199/2019 

z dnia 10 września 2019 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2019 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zmniejszenia

855 85501 2060 UMiG Mirsk 450 000

Razem 450 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.98.2019.AN z dnia 06 września 2019 r.

Kwota dotacji przeznaczona była na wypłatę świadczeń wychowawczych 

na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

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.



FB-BP.3111.363.2019.MS

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 września 2019 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Niemcza

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 199/2019 

z dnia 10 września 2019 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2019 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zmniejszenia

855 85501 2060 UMiG Niemcza 100 000

Razem 100 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.98.2019.AN z dnia 06 września 2019 r.

Kwota dotacji przeznaczona była na wypłatę świadczeń wychowawczych 

na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

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 KIEGO

dziakCelina
DYREKTOR

Finansów i



FB-BP.3111.363.2019.MS

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 września 2019 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 199/2019 

z dnia 10 września 2019 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2019 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zmniejszenia

855 85501 2060 UMiG Prochowice 100 000

Razem 100 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.98.2019.AN z dnia 06 września 2019 r.

Kwota dotacji przeznaczona była na wypłatę świadczeń wychowawczych 

na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

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. -Pom oc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.363.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Prusice

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 września 2019 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 199/2019 

z dnia 10 września 2019 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2019 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zmniejszenia

855 85501 2060 UMiG Prusice 100 000

Razem 100 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.98.2019.AN z dnia 06 września 2019 r.

Kwota dotacji przeznaczona była na wypłatę świadczeń wychowawczych 

na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

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

Celina h Ą ^ ^ ^ J m Ł izia k
DYREKTOR WY ¡DZIAŁU

Finansów i Bucteetu



FB-BP.3111.363.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Ścinawa

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 199/2019 

z dnia 10 września 2019 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2019 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 września 2019 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zmniejszenia

855 85501 2060 UMiG Ścinawa 100 000

Razem 100 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.98.2019.AN z dnia 06 września 2019 r.

Kwota dotacji przeznaczona była na wypłatę świadczeń wychowawczych 

na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

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.



FB-BP.3111.363.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 199/2019 

z dnia 10 września 2019 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2019 następujące zmiany:

i

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 września 2019 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zmniejszenia

855 85501 2060 UMiG Świerzawa 200 000

Razem 200 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.98.2019 A N  z dnia 06 września 2019 r.

Kwota dotacji przeznaczona była na wypłatę świadczeń wychowawczych 

na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

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 DOLROaLĄSKi EGO 

C elm J^M lM ^iedziak

Finansów i Bucitetu



FB-BP.3111.363.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Wąsosz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 września 2019 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 199/2019 

z dnia 10 września 2019 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2019 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zmniejszenia

855 85501 2060 UMiG Wąsosz 400 000

Razem 400 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.98.2019.AN z dnia 06 września 2019 r.

Kwota dotacji przeznaczona była na wypłatę świadczeń wychowawczych 

na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

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 

niepełno sprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.



FB-BP.3111.363.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Złoty Stok

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 199/2019 

z dnia 10 września 2019 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2019 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 września 2019 r.

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zmniejszenia

855 85501 2060 UMiG Złoty Stok 180 000
Razem 180 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.98.2019.AN z dnia 06 września 2019 r.

Kwota dotacji przeznaczona była na wypłatę świadczeń wychowawczych 

na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

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.



FB-BP.3111.363.2019.MS
Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 września 2019 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 199/2019 

z dnia 10 września 2019 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2019 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zmniejszenia

855 85501 2060 UMiG Żmigród 400 000
Razem 400 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.98.2019.AN z dnia 06 września 2019 r.

Kwota dotacji przeznaczona była na wypłatę świadczeń wychowawczych 

na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

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 

niepełno sprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. -  Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian budżetu na rok 2019 

po stronie dochodów.


