
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 03 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.421.2020.MJ

Urząd Miasta 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 256/2020 

z dnia 03 listopada 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 Wrocław 921 000,00
Razem 921 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.135.2020.RZ z dnia 30 października 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 13.4.1.1 - 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 DOLNOŚLĄSKIEGO

C elintH ńw^Jw ^i/dziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Bucreetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 03 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.421.2020.MJ

Urząd Miasta 
Kamienna Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 256/2020 

z dnia 03 listopada 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 294 300,00
Razem 294 300,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.135.2020.RZ z dnia 30 października 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na realizację w listopadzie wypłat 

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 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 13.4.1.1 - 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 03 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.421.2020.MJ

Urząd Miasta 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 256/2020 

z dnia 03 listopada 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 Kłodzko 218 000,00
Razem 218 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.135.2020.RZ z dnia 30 października 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na realizację w listopadzie wypłat 

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 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 13.4.1.1 - 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 DOLNpŚt^BKIEGO

Celina 
DYREKTOR WYDŻjAŁU 

Finansów i Budżekj



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 03 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.421.2020.MJ

Urząd Miasta 
Kowary

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 256/2020 

z dnia 03 listopada 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 Kowary 60 000,00
Razem 60 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.135.2020.RZ z dnia 30 października 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na realizację w listopadzie wypłat 

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 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 13.4.1.1 - 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. W O J E V ^ ^ J ^ N ( m A ^ K IE G O

Celina M arzena DĄedzialc 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów» i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 03 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.421.2020.MJ

Urząd Miasta 
Oława

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 256/2020 

z dnia 03 listopada 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 Oława 158 100,00
Razem 158 100,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.135.2020.RZ z dnia 30 października 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na realizację w listopadzie wypłat 

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 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 

niepełno sprawnymi,

Działanie nr 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 DOIjNOŚ{7\^KIEGO

Celina M arzena Uzjtedziak 
DYREKTOR WTDZJAŁU 

Finansów i Budżeai



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 03 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.421.2020.MJ

Urząd Miasta 
Polanica Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 256/2020 

z dnia 03 listopada 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 Polanica Zdrój 47 600,00
Razem 47 600,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.135.2020.RZ z dnia 30 października 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na realizację w listopadzie wypłat 

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 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 13.4.1.1 - 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.

2 up. WOJEWODY DOlN0ŚiV\SKIEGO

Celina i'/iarzencrtfU/edziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budrtetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 03 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.421.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 256/2020 

z dnia 03 listopada 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 Bardo 67 600,00
Razem 67 600,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.135.2020.RZ z dnia 30 października 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na realizację w listopadzie wypłat 

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 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 13.4.1.1 - 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 03 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.421.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 256/2020 

z dnia 03 listopada 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 Gryfów Śląski 101 300,00
Razem 101 300,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.135.2020.RZ z dnia 30 października 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na realizację w listopadzie wypłat 

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 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 13.4.1.1 - 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. VV0 J E V V ^ ^ D ^ 0' ^ A 3 KIEG0

Celina M arzena D ^ edziak  
DYREKTOR WYDZfftŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 03 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.421.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Lądek Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 256/2020 

z dnia 03 listopada 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 104 600,00
Razem 104 600,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.135.2020.RZ z dnia 30 października 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na realizację w listopadzie wypłat 

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 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 13.4.1.1 - 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 DpWGŚLĄSKIEGO

CelimrvfrMtU^i/ziedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 03 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.421.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 256/2020 

z dnia 03 listopada 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 Lubawka 9 200,00
Razem 9 200,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.135.2020.RZ z dnia 30 października 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na realizację w listopadzie wypłat 

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 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 13.4.1.1 - 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. W O JF /jbny D©LNÓŚmSKIEGO

Celina M arzena SJziedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Budź'



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 03 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.421.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Mirsk

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 256/2020 

z dnia 03 listopada 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 157 500,00
Razem 157 500,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.135.2020.RZ z dnia 30 października 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na realizację w listopadzie wypłat 

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 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 

niepełno sprawnymi,

Działanie nr 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. WO^HWOD^DOkfBśLĄSKIEGO

Celina M arzen łfD ziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Butiżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 03 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.421.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Wiązów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 256/2020 

z dnia 03 listopada 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 Wiązów 20 500,00
Razem 20 500,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.135.2020.RZ z dnia 30 października 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na realizację w listopadzie wypłat 

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 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 13.4.1.1 - 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 DOLNOŚLĄSKIEGO

CelincH^nr^MttWi/edziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 03 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.421.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Złoty Stok

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 256/2020 

z dnia 03 listopada 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 Złoty Stok 2 800,00
Razem 2 800,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.135.2020.RZ z dnia 30 października 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na realizację w listopadzie wypłat 

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 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 

niepełno sprawnymi,

Działanie nr 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 DO|.W5&LASKIEGO

Celina edz iak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 03 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.421.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Żarów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 256/2020 

z dnia 03 listopada 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 Żarów 40 500,00
Razem 40 500,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.135.2020.RZ z dnia 30 października 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na realizację w listopadzie wypłat 

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 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 13.4.1.1 - 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. WD^BbODYpOLłiO^LĄSKIEGO

Celina MarzenriTUziedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Buckżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 03 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.42L2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 256/2020 

z dnia 03 listopada 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 Żmigród 72 800,00
Razem 72 800,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.1352020.RZ z dnia 30 października 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na realizację w listopadzie wypłat 

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 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 13.4.1.1 - 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

DYREKTOR 
Finansów i

LASKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 03 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.4212020.MJ

Urząd Gminy 
Cieszków

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 256/2020 

z dnia 03 listopada 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 Cieszków 60 400,00
Razem 60 400,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.135.2020.RZ z dnia 30 października 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na realizację w listopadzie wypłat 

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 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 13.4.1.1 - 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 DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M arzenaiyźiedzicik
DYREKTOR WYTiZIAŁU

Finansów i Buchteiu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 03 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.421.2020.MJ

Urząd Gminy 
Janowice Wielkie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 256/2020 

z dnia 03 listopada 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 Janowice Wielkie 5 200,00
Razem 5 200,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.135.2020.RZ z dnia 30 października 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na realizację w listopadzie wypłat 

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 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 13.4.1.1 - 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. WOJE^JDY'DOLN.O&OteKIEGO

Celina M a n en ccrf& M zia k  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budź « u



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 03 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.421.2020.MJ

Urząd Gminy 
Legnickie Pole

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 256/2020 

z dnia 03 listopada 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 Legnickie Pole 48 000,00
Razem 48 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.135.2020.RZ z dnia 30 października 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na realizację w listopadzie wypłat 

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 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 13.4.1.1 - 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.

Celina
DYREKTOR WY

Finansów i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 03 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.421.2020.MJ

Urząd Gminy 
Lewin Kłodzki

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 256/2020 

z dnia 03 listopada 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 8 000,00
Razem 8 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.135.2020.RZ z dnia 30 października 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na realizację w listopadzie wypłat 

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 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 

niepełno sprawnymi,

Działanie nr 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. WOJEVy®DY- d o l n o ś l ą s k ie g o

Celina Marzenciu^tedziok 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżeśiu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 03 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.421.2020.MJ

Urząd Gminy 
Marciszów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 256/2020 

z dnia 03 listopada 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 Marciszów 63 000,00
Razem 63 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.135.2020.RZ z dnia 30 października 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na realizację w listopadzie wypłat 

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 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 13.4.1.1 - 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

Celina
DYREKTOR

Finansów i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 03 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.421.2020.MJ

Urząd Gminy 
Mściwojów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 256/2020 

z dnia 03 listopada 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 Mściwojów 17 600,00
Razem 17 600,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.135.2020.RZ z dnia 30 października 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na realizację w listopadzie wypłat 

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 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 13.4.1.1 - 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 03 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.421.2020.MJ

Urząd Gminy 
Mysłakowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 256/2020 

z dnia 03 listopada 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 Mysłakowice 153 000,00
Razem 153 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.135.2020.RZ z dnia 30 października 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na realizację w listopadzie wypłat 

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 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 13.4.1.1 - 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 03 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.421.2020.MJ

Urząd Gminy 
Stoszowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 256/2020 

z dnia 03 listopada 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 Stoszowice 76 600,00
Razem 76 600,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.135.2020.RZ z dnia 30 października 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na realizację w listopadzie wypłat 

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 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 13.4.1.1 - 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 03 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.421.2020.MJ

Urząd Gminy 
Walim

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 256/2020 

z dnia 03 listopada 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 Walim 49 800,00
Razem 49 800,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.135.2020.RZ z dnia 30 października 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na realizację w listopadzie wypłat 

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 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 13.4.1.1 - 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. w o j e w 3 d y .d o i.no



FB-BP.3111.421.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 03 listopada 2020 r.

Urząd Gminy 
Wińsko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 256/2020 

z dnia 03 listopada 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 Wińsko 84 600,00
Razem 84 600,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.135.2020.RZ z dnia 30 października 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na realizację w listopadzie wypłat 

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 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 13.4.1.1 - 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.


