
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.444.2020.MJ

Urząd Miasta 
Złotoryja

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 264/2020 

z dnia 06 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85203 2010 UM Złotoryja 1 753,00

Razem 1 753,00

Zmniejszenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.139.2020.JK z dnia 05 listopada 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 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.444.2020.MJ

Urząd Miasta 
Bielawa

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 264/2020 

z dnia 06 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85203 2010 UM Bielawa 96 388,00

Razem 96 388,00

Zmniejszenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.139.2020.JK z dnia 05 listopada 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 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.444.2020.MJ

Urząd Miasta 
Oleśnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 264/2020 

z dnia 06 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85203 2010 UM Oleśnica 8 763,00

Razem 8 763,00

Zmniejszenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.139.2020.JK z dnia 05 listopada 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 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.444.2020.MJ

Urząd Miasta 
Świebodzice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 264/2020 

z dnia 06 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85203 2010 UM Świebodzice 22 783,00

Razem 22 783,00

Zmniejszenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.139.2020.JK z dnia 05 listopada 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 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.444.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 264/2020 

z dnia 06 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85203 2010 UMiG Góra 14 020,00

Razem 14 020,00

Zmniejszenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.139.2020.JK z dnia 05 listopada 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 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.444.2020.MJ

Urząd Gminy 
Oława

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 264/2020 

z dnia 06 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

852 85203 2010 UG Oława 15 773,00

Razem 15 773,00

Zmniejszenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.139.2020.JK z dnia 05 listopada 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 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.444.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 264/2020 
z dnia 06 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

855 85501 2060 UMiG Bystrzyca 
Kłodzka

45 000,00
852 85203 2010 22 783,00

Razem 22 783,00 45 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskami Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
z dnia 05 listopada 2020 r. nr ZP-ZS.3111.141.2020.LP i nr ZP-ZS.3111.139.2020.JK.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń 
wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 
w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz.2407).

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 
Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 
szczegółowości:

Rozdział 85501
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 

Rozdział 85203
Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,
Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,
Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
Działanie nr 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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



FB-BP.3111.444.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 264/2020 

z dnia 06 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

855 85501 2060 UM Wrocław 11 135 000,00
Razem 11 135 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.141.2020.LP z dnia 05 listopada 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.444.2020.MJ

Urząd Miasta 
Duszniki Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 264/2020 

z dnia 06 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

855 85501 2060 UM Duszniki Zdrój 7 000,00

Razem 7 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.141.2020.LP z dnia 05 listopada 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń 

wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz.2407).

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.444.2020.MJ

Urząd Miasta 
Zgorzelec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 264/2020 

z dnia 06 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

855 85501 2060 UM Zgorzelec 60 000,00

Razem 60 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.141.2020.LP z dnia 05 listopada 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń 

wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz.2407).

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.444.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 264/2020 

z dnia 06 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

855 85501 2060 UMiG Bogatynia 1 264 000,00

Razem 1 264 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.141.2020.LP z dnia 05 listopada 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń 

wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz.2407).

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.444.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 264/2020 

z dnia 06 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

855 85501 2060 UMiG Brzeg Dolny 2 272 000,00

Razem 2 272 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.141.2020.LP z dnia 05 listopada 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń 

wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz.2407).

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.444.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 264/2020 

z dnia 06 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

855 85501 2060 UMiG Lubawka 1 114 000,00
Razem 1 114 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.141.2020.LP z dnia 05 listopada 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń 

wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz.2407).

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.

C.



FB-BP.3111.444.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Mieroszów

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 264/2020 

z dnia 06 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

855 85501 2060 UMiG Mieroszów 214 000,00

Razem 214 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.141.2020.LP z dnia 05 listopada 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń 

wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz.2407).

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.

Cdi:
D 'i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.444.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Pieńsk

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 264/2020 

z dnia 06 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

855 85501 2060 UMiG Pieńsk 10 000,00

Razem 10 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.141.2020.LP z dnia 05 listopada 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń 

wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz.2407).

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.444.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Radków

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 264/2020 

z dnia 06 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

855 85501 2060 UMiG Radków 257 000,00
Razem 257 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.141.2020.LP z dnia 05 listopada 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń 

wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz.2407).

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.444.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 264/2020 

z dnia 06 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

855 85501 2060 UMiG Szczytna 114 000,00

Razem 114 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.141.2020.LP z dnia 05 listopada 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń 

wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz.2407).

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.444.2020.MJ

Urząd Gminy 
Bolesławiec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 264/2020 

z dnia 06 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

855 85501 2060 UG Bolesławiec 280 000,00

Razem 280 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.141.2020.LP z dnia 05 listopada 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń 

wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz.2407).

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 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.444.2020.MJ

Urząd Gminy 
Czernica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 264/2020 

z dnia 06 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

855 85501 2060 UG Czernica 3 786 000,00

Razem 3 786 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.141.2020.LP z dnia 05 listopada 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń 

wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz.2407).

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.444.2020.MJ

Urząd Gminy 
Nowa Ruda

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 264/2020 

z dnia 06 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

855 85501 2060 UG Nowa Ruda 207 000,00

Razem 207 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.141.2020.LP z dnia 05 listopada 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń 

wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz.2407).

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.444.2020.MJ

Urząd Gminy 
Sulików

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 264/2020 

z dnia 06 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

855 85501 2060 UG Sulików 681 000,00
Razem 681 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.141.2020.LP z dnia 05 listopada 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń 

wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz.2407).

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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.444.2020.MJ

Urząd Gminy 
Zgorzelec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 264/2020 

z dnia 06 listopada 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

855 85501 2060 UG Zgorzelec 824 000,00

Razem 824 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.141.2020.LP z dnia 05 listopada 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń 

wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz.2407).

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.


