
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 października 2020 r.

FB-BP.3111.371.2020. AD

Urząd Miasta 
Kamienna Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 221/2020 z dnia 

12 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany: 

 __________________________ ________________________________________ __________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UM Kamienna Góra 110 000

Razem 110 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.119.2020.RZ z dnia 08 października 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie 

ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie 

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie 

ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wsparcie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów

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

dochodów



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 października 2020 r.

FB-BP.3111.371.2020. AD

Urząd Miasta 
Piława Górna

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 221/2020 z dnia 

12 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany: 

____________________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

855 85502 2010 UM Piława Górna 50 000

Razem 50 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.119.2020.RZ z dnia 08 października 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie 

ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie 

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie 

ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wsparcie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów

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

dochodów



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 października 2020 r.

FB-BP.3111.371.2020. AD

Urząd Miasta 
Zawidów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 221/2020 z dnia 

12 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany: 

______________________________________________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

855 85502 2010 UM Zawidów 30 000

Razem 30 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.119.2020.RZ z dnia 08 października 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie 

ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie 

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie 

ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wsparcie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów

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

dochodów



FB-BP.3111.371.2020. AD

Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 221/2020 z dnia 

12 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany: 

______________________________________________________________________________________________________ (w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 października 2020 r.

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UMiG Bardo 30 000

Razem 30 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.119.2020.RZ z dnia 08 października 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie 

ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie 

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie 

ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wsparcie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów

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

dochodów



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 października 2020 r.

FB-BP.3111.371.2020 A D

Urząd Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 221/2020 z dnia 

12 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany: 

___________________________________   (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

855 85502 2010 UMiG Kąty Wrocławskie 120 000

Razem 120 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.119.2020.RZ z dnia 08 października 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie 

ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie 

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie 

ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wsparcie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów

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

dochodów



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 października 2020 r.

FB-BP.3111.371.2020. AD

Urząd Miasta i Gminy 
Lądek Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 221/2020 z dnia 

12 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany: 

____________________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UMiG Lądek Zdrój 50 000

Razem 50 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.119.2020.RZ z dnia 08 października 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie 

ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie 

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie 

ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wsparcie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów

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

dochodów



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 października 2020 r.

FB-BP.3111.371.2020. AD

Urząd Miasta i Gminy 
Mirsk

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 221/2020 z dnia 

12 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany: 

______________________________________________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UMiG Mirsk 80 000

Razem 80 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.119.2020.RZ z dnia 08 października 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie 

ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie 

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie 

ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wsparcie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów

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

dochodów



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 października 2020 r.

FB-BP.3111.371.2020. AD

Urząd Miasta i Gminy 
Syców

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 221/2020 z dnia 

12 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany: 

_____________________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

855 85502 2010 UMiG Syców 40 000

Razem 40 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.119.2020.RZ z dnia 08 października 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie 

ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie 

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie 

ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wsparcie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów

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

dochodów



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 października 2020 r.

FB-BP.3111.371.2020 A D

Urząd Gminy 
Chojnów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 221/2020 z dnia 

12 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany: 

______________________________________________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

855 85502 2010 UG Chojnów 10 000

Razem 10 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.119.2020.RZ z dnia 08 października 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie 

ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie 

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie 

ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wsparcie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów

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

dochodów



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 października 2020 r.

FB-BP.3111.371.2020 A D

Urząd Gminy 
Dobroszyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 221/2020 z dnia 

12 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany: 

____________________________________________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

855 85502 2010 UG Dobroszyce 40 000

Razem 40 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.119.2020.RZ z dnia 08 października 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie 

ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie 

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie 

ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wsparcie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów

zup .w o j -:\y ,y

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

dochodów



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 października 2020 r.

FB-BP.3111.371.2020. AD

Urząd Gminy 
Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 221/2020 z dnia 

12 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany: 

______________________________________________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

855 85502 2010 UG Głogów 230 000

Razem 230 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.119.2020.RZ z dnia 08 października 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie 

ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie 

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie 

ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wsparcie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów

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

dochodów



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 października 2020 r.

FB-BP.3111.371.2020. AD

Urząd Gminy 
Grębocice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 221/2020 z dnia 

12 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany: 

____________________________________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

855 85502 2010 UG Grębocice 60 000

Razem 60 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.119.2020.RZ z dnia 08 października 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie 

ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie 

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie 

ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wsparcie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów

Z up. WOJEWęEY GOLI m $ K !E G Q

c ,, mckh/-

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

dochodów



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 października 2020 r.

FB-BP.3111.371.2020. AD

Urząd Gminy 
Jordanów Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 221/2020 z dnia 

12 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany: 

____________________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

855 85502 2010 UG Jordanów Śląski 10 000

Razem 10 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.119.2020.RZ z dnia 08 października 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie 

ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie 

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie 

ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wsparcie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów

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

dochodów



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 października 2020 r.

FB-BP.3111.371.2020.AD

Urząd Gminy 
Lewin Kłodzki

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 221/2020 z dnia 

12 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany: 

____________________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2010 UG Lewin Kłodzki 40 000

Razem 40 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.119.2020.RZ z dnia 08 października 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie 

ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie 

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie 

ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wsparcie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów

Z ud . WOJEWODY. DCLNOftASKIEGO

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

dochodów



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 października 2020 r.

FB-BP.3111.371.2020. AD

Urząd Gminy 
Lubin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 221/2020 z dnia 

12 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany: 

______________________________________________________________________.  (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

855 85502 2010 UG Lubin 10 000

Razem 10 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.119.2020.RZ z dnia 08 października 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie 

ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie 

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie 

ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wsparcie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów

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

dochodów



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 października 2020 r.

FB-BP.3111.371.2020. AD

Urząd Gminy 
Mietków

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 221/2020 z dnia 

12 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany: 

______________________________________________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

855 85502 2010 UG Mietków 40 000

Razem 40 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.119.2020.RZ z dnia 08 października 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie 

ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie 

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie 

ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wsparcie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów

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

dochodów



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 października 2020 r.

FB-BP.3111.371.2020. AD

Urząd Gminy 
Nowa Ruda

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 221/2020 z dnia 

12 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany: 

 _____________   (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

855 85502 2010 UG Nowa Ruda 50 000

Razem 50 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.119.2020.RZ z dnia 08 października 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie 

ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie 

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie 

ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wsparcie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów

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

dochodów



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 października 2020 r.

FB-BP.3111.371.2020. AD

Urząd Gminy 
Pęcław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 221/2020 z dnia 

12 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany: 

___________________________________   (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

855 85502 2010 UG Pęcław 210 000

Razem 210 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.119.2020.RZ z dnia 08 października 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie 

ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie 

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie 

ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wsparcie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIE'

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

dochodów



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 października 2020 r.

FB-BP.3111.371.2020 A D

Urząd Gminy 
Radwanice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 221/2020 z dnia 

12 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany: 

_____________________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

855 85502 2010 UG Radwanice 30 000

Razem 30 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.119.2020.RZ z dnia 08 października 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie 

ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie 

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie 

ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wsparcie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów

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

dochodów



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 października 2020 r.

FB-BP.3111.371.2020. AD

Urząd Gminy 
Ruja

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 221/2020 z dnia 

12 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany: 

 _____________   (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

855 85502 2010 UG Ruja 50 000

Razem 50 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.119.2020.RZ z dnia 08 października 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie 

ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie 

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie 

ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wsparcie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów

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

dochodów
Z up. WOJEWODY DOLNQŚł^KIEGO

Celina MartffiRrWO*Kialc 
DYREKTOR WYDZUŁU  

Finansów i Budżefo



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 października 2020 r.

FB-BP.3111.371.2020. AD

Urząd Gminy 
Zawonia

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 221/2020 z dnia 

12 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany: 

______________________________________________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

855 85502 2010 UG Zawonia 140 000

Razem 140 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.119.2020.RZ z dnia 08 października 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie 

ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie 

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie 

ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wsparcie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów

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

dochodów



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 października 2020 r.

FB-BP.3111.371.2020. AD

Urząd Gminy 
Zgorzelec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 221/2020 z dnia 

12 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany: 

 _____________   (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

855 85502 2010 UG Zgorzelec 90 000

Razem 90 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.119.2020.RZ z dnia 08 października 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie 

ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie 

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie 

ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wsparcie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów

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

dochodów

Z up.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 października 2020 r.

FB-BP.3111.371.2020. AD

Urząd Gminy 
Złotoryja

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 221/2020 z dnia 

12 października 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany: 

 _____________   (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

855 85502 2010 UG Złotoryja 100 000

Razem 100 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.119.2020.RZ z dnia 08 października 2020 r.

Powyższe środki przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie 

ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie 

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie 

ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4 - Wsparcie rodziny,

Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 

dla opiekunów

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

dochodów

Z up. WOJEWODY DOLNOŚ^KIEG O

Celina Mai?łrrfnQHki{iak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżety


