
FB-BP.3111.231.2020.HS

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Chojnów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 133/2020 z dnia 

22 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Miasta Chojnów 4 124

Razem 4 124

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.79.2020.RZ z dnia 20 lipca 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

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, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 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 2020 po stronie 

dochodów.
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FB-BP.3111.231.2020.HS

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 133/2020 z dnia 

22 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Miasta Jelenia Góra 4 123

Razem 4 123

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.79.2020.RZ z dnia 20 lipca 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

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, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 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 2020 po stronie 

dochodów.
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FB-BP.3111.231.2020.HS

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 133/2020 z dnia 

22 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Miasta Legnica 4 123

Razem 4 123

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.79.2020.RZ z dnia 20 lipca 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

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, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 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 2020 po stronie 

dochodów.

ŚLĄSKIEGO

DYREKTPKA WYDZIAŁU
Finansów i budżetu



FB-BP.3111.231.2020.HS

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Lubin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 133/2020 z dnia 

22 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Miasta Lubin 8 247

Razem 8 247

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.79.2020.RZ z dnia 20 lipca 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

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, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 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 2020 po stronie 

dochodów.
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FB-BP.3111.231.2020.HS

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Nowa Ruda

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 133/2020 z dnia 

22 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Miasta Nowa Ruda 4 124

Razem 4 124

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.79.2020.RZ z dnia 20 lipca 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

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, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 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 2020 po stronie 

dochodów.
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FB-BP.3111.231.2020.HS

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Pieszyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 133/2020 z dnia 

22 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Miasta Pieszyce 8 248

Razem 8 248

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.79.2020.RZ z dnia 20 lipca 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

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, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 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 2020 po stronie 

dochodów.
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ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.231.2020.HS

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Polanica Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 133/2020 z dnia 

22 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Miasta Polanica Zdrój 4 124

Razem 4 124

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.79.2020.RZ z dnia 20 lipca 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

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, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 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 2020 po stronie 

dochodów.

Z up.

ZASTĘPCA DYREKTOKA W YDZIAU
Finansów i liuilżetu
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FB-BP.3111.231.2020.HS

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 lipca 2020 r.

Urząd Miasta 
Wałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 133/2020 z dnia 

22 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Miasta Wałbrzych 4 124

Razem 4 124

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.79.2020.RZ z dnia 20 lipca 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

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, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 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 2020 po stronie 

dochodów.

iSKIEGO
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FB-BP.3111.231.2020.HS

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 133/2020 z dnia 

22 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Miasta i Gminy Brzeg Dolny 4 124

Razem 4 124

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.79.2020.RZ z dnia 20 lipca 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

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, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 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 2020 po stronie 

dochodów.
L up. WOJEWpD^DOLNOŚl^SKIEGO
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FB-BP.3111.231.2020.HS

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Jaworzyna Śląska

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 133/2020 z dnia 

22 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Miasta i Gminy Jaworzyna Śląska 8 248

Razem 8 248

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.79.2020.RZ z dnia 20 lipca 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

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, z późn. zm,).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 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 2020 po stronie 

dochodów.

Z up. Wf)JP^ODY mk«6śLĄSKIEGO
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FB-BP.3111.231.2020.HS

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Oborniki Śląskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 133/2020 z dnia 

22 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Miasta i Gminy Oborniki Śląskie 4 124

Razem 4 124

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.79.2020.RZ z dnia 20 lipca 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

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, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 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 2020 po stronie 

dochodów.

Z

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Polkowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 133/2020 z dnia 

22 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Miasta i Gminy Polkowice 4 124

Razem 4 124

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.79.2020.RZ z dnia 20 lipca 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

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, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 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 2020 po stronie 

dochodów.

Z up. w p < K ^ D Y D P t^ Ś L Ą S K !E G O
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ZASTĘPCA DYREKTOKA WYDZIAŁU 

Finansów i Oudżetu



FB-BP.3111.231.2020.HS

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Wąsosz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 133/2020 z dnia 

22 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Miasta i Gminy Wąsosz 4 124

Razem 4 124

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.79.2020.RZ z dnia 20 lipca 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

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, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 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 2020 po stronie 

dochodów.

(LASKIEGO

.. Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYFfcKTORA WYDZIAŁl
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 lipca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 133/2020 z dnia 

22 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Miasta i Gminy Żmigród 4 124

Razem 4124

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.79.2020.RZ z dnia 20 lipca 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

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, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 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 2020 po stronie 

dochodów.

Z up. m j^ W W Y ^ L N O Ś L Ą S K IE G O  
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 lipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Czernica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 133/2020 z dnia 

22 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Gminy Czernica 4 123

Razem 4 123

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.79.2020.RZ z dnia 20 lipca 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

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, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 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 2020 po stronie 

dochodów.

Z up. ^ p ttfO & A S K IE G O
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 lipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Jemielno

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 133/2020 z dnia 

22 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Gminy Jemielno 4 124

Razem 4 124

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.79.2020.RZ z dnia 20 lipca 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

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, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 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 2020 po stronie 

dochodów.

Zup.
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Finansów i Budżetu

y ^ p ^ O ^ ^ L H O Ś L Ą S K IE G O

, Edyta Sapała 
TEPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 lipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Krośnice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 133/2020 z dnia 

22 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Gminy Krośnice 4 124

Razem 4 124

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.79.2020.RZ z dnia 20 lipca 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

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, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 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 2020 po stronie 

dochodów.

Z up. WpdĆWOOY D O l^ m /\S K IE G O

V  E dyta Sa&2 T
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.231.2020.HS

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 lipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Podgórzyn

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 133/2020 z dnia 

22 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Gminy Podgórzyn 4 124

Razem 4 124

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.79.2020.RZ z dnia 20 lipca 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

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, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 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 2020 po stronie 

dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 lipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Siekierczyn

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 133/2020 z dnia 

22 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Gminy Siekierczyn 4 124

Razem 4 124

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.79.2020.RZ z dnia 20 lipca 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

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, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 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 2020 po stronie 

dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 lipca 2020 r.

Urząd Gminy 
Stoszowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 133/2020 z dnia 

22 lipca 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu terytorialnego Kwota
zwiększenia

855 85502 2010 Urząd Gminy Stoszowice 4 124

Razem 4 124

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.79.2020.RZ z dnia 20 lipca 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

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, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 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 2020 po stronie 

dochodów.
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