
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.275.2020.MJ

Powiat Głogowski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 159/2020 z dnia 

24 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

855 85510 2160 Powiat Głogowski 21 000,00
Razem 21 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.94.2020.AMT z dnia 20 sierpnia 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków 

finansowych na dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi 

określony w Ustawie 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 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 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.275.2020.MJ

Powiat Legnicki

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 159/2020 z dnia 

24 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

855 85510 2160 Powiat Legnicki 18 000,00

Razem 18 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.94.2020.AMT z dnia 20 sierpnia 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków 

finansowych na dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi 

określony w Ustawie 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 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 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

Z up. WOJE

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.275.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

Powiat Lwówecki

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 159/2020 z dnia 

24 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

855 85510 2160 Powiat Lwówecki 2 000,00
Razem 2 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.94.2020A M T z dnia 20 sierpnia 2020 r.

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 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

Zup.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu

WOJEWOJ2Y DOU$0SLĄSKIEGO 

Edyta Sapała



FB-BP.3111.275.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

Powiat Polkowicki

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 159/2020 z dnia 

24 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

855 85510 2160 Powiat Polkowicki 20 000,00

Razem 20 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.94.2020.AMT z dnia 20 sierpnia 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków 

finansowych na dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi 

określony w Ustawie 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 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 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

Z up.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.275.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

Powiat Strzeliński

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 159/2020 z dnia 

24 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

855 85510 2160 Powiat Strzeliński 4 000,00

Razem 4 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.94.2020.AMT z dnia 20 sierpnia 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków 

finansowych na dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi 

określony w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz.U. z 2019 r., poz. 1111 zpóźn. 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 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

Z up. WOJE

Edyta'Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.275.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

Powiat Ząbkowicki

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 159/2020 z dnia 

24 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

855 85510 2160 Powiat Ząbkowicki 30 000,00
Razem 30 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.94.2020.AMT z dnia 20 sierpnia 2020 r.

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 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

Z up.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.275.2020.MJ

Powiat Zgorzelecki

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 159/2020 z dnia 

24 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

855 85510 2160 Powiat Zgorzelecki 14 000,00
Razem 14 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.94.2020.AMT z dnia 20 sierpnia 2020 r.

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 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

Z up.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.275.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

Urząd Miasta 
Wałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 159/2020 z dnia 

24 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

855 85510 2160 MNPP Wałbrzych 17 000,00
Razem 17 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.94.2020.AMT z dnia 20 sierpnia 2020 r.

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 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

Z up.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.275.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

Powiat Bolesławiecki

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 159/2020 z dnia 

24 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

855 85508 2160 Powiat Bolesławiecki 20 000,00

Razem 20 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.95.2020.AMT z dnia 20 sierpnia 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków 

finansowych na dodatek wychowawczy wraz z kosztami obsługi określony w Ustawie 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 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 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

Z up.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.275.2020.MJ

Powiat Kamiennogórski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 159/2020 z dnia 

24 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

855 85508 2160 Powiat
Kamiennogórski

10 000,00

Razem 10 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.95.2020.AMT z dnia 20 sierpnia 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków 

finansowych na dodatek wychowawczy wraz z kosztami obsługi określony w Ustawie 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 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 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

Z up.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.275.2020.MJ

Powiat Wałbrzyski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 159/2020 z dnia 

24 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

855 85508 2160 Powiat Wałbrzyski 45 000,00
Razem 45 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.95.2020.AMT z dnia 20 sierpnia 2020 r.

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 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

z up ^ ^ vvĉ /d o l^ ^ s k ,(ego

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

FB-BP.3111.275.2020.MJ

Powiat Wołowski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 159/2020 z dnia 

24 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

855 85508 2160 Powiat Wołowski 15 000,00
Razem 15 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.95.2020.AMT z dnia 20 sierpnia 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków 

finansowych na dodatek wychowawczy wraz z kosztami obsługi określony w Ustawie 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 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 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie 

dochodów.

Z up. W O J E W O g ^ N O ^ K IE G O

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu


