
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.561.2020.SR

Wrocław, dnia 18 grudnia 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 344/2020 

z dnia 18 grudnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855 85510 2160 Powiat Jeleniogórski 580

Razem 580

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.188.2020.AMT z dnia 15 grudnia 2020 r.

Zwiększenie dotacji przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa na dodatek do zryczałtowanej kwoty, oraz dodatek w wysokości świadczenia 

wychowawczego określonego w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111).

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C e lin U )Q i^ h J jL iJ d z ia k
DYREKTOR \AMfclAŁU
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.561.2020.SR

Wrocław, dnia 18 grudnia 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 344/2020 

z dnia 18 grudnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855 85510 2160 Powiat Jeleniogórski 580

Razem 580

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.188.2020.AMT z dnia 15 grudnia 2020 r.

Zwiększenie dotacji przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa na dodatek do zryczałtowanej kwoty, oraz dodatek w wysokości świadczenia 

wychowawczego określonego w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111).

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY D O L N O ^p K Itu C

Celina M arzena riUeAziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i BurJż&u





WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.561.2020.SR

Wrocław, dnia 18 grudnia 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Wołów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 344/2020 

z dnia 18 grudnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855 85510 2160 Powiat Wołowski 5 000

Razem 5 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.188.2020.AMT z dnia 15 grudnia 2020 r.

Zwiększenie dotacji przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa na dodatek do zryczałtowanej kwoty, oraz dodatek w wysokości świadczenia 

wychowawczego określonego w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111).

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.
Z up. W O JE V V p tkD ()^O Ś ^K IE G O

Celina M arzena D zfedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu





WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.561.2020.SR

Wrocław, dnia 18 grudnia 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Wołów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 344/2020 

z dnia 18 grudnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855 85510 2160 Powiat Wołowski 5 000

Razem 5 000

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.188.2020.AMT z dnia 15 grudnia 2020 r.

Zwiększenie dotacji przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa na dodatek do zryczałtowanej kwoty, oraz dodatek w wysokości świadczenia 

wychowawczego określonego w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111).

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - Wspieranie rodziny,

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. ,  .. x
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celin d*łWfW%Ub?.j/d z ia k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu





WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 grudnia 2020 r.

FB-BP.3111.561.2020. SR

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 344/2020 

z dnia 18 grudnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855 85510 2160 MNPP Jelenia Góra 3 240

Razem 3 240

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.188.2020.AMT z dnia 15 grudnia 2020 r.

Zwiększenie dotacji przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa na dodatek do zryczałtowanej kwoty, oraz dodatek w wysokości świadczenia 

wychowawczego określonego w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111).

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.
Z up





WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.561.2020.SR

Wrocław, dnia 18 grudnia 2020 r.

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 344/2020 

z dnia 18 grudnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855 85510 2160 MNPP Jelenia Góra 3 240

Razem 3 240

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.188.2020.AMT z dnia 15 grudnia 2020 r.

Zwiększenie dotacji przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa na dodatek do zryczałtowanej kwoty, oraz dodatek w wysokości świadczenia 

wychowawczego określonego w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111).

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - Wspieranie rodziny,

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. ,
- UP- W O ^O D Y LY y fo śLA S K IE G O

Celina ManeftirUziedziok.
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Buażetu





WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.561.2020.SR

Wrocław, dnia 18 grudnia 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 344/2020 

z dnia 18 grudnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855 85510 2160 Powiat Ząbkowicki 192

Razem 192

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.188.2020.AMT z dnia 15 grudnia 2020 r.

Zwiększenie dotacji przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa na dodatek do zryczałtowanej kwoty, oraz dodatek w wysokości świadczenia 

wychowawczego określonego w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111).

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DPLtydslĄSKIEGC

f&edziak 
IZIAŁU

Celina MarzeA 
DYREKTOR

Finansów i Budżetu





WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.561.2020.SR

Wrocław, dnia 18 grudnia 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 344/2020 

z dnia 18 grudnia 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855 85510 2160 Powiat Ząbkowicki 192

Razem 192

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.188.2020.AMT z dnia 15 grudnia 2020 r.

Zwiększenie dotacji przeznaczone jest na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa na dodatek do zryczałtowanej kwoty, oraz dodatek w wysokości świadczenia 

wychowawczego określonego w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111).

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów. Z up. WOJEWODY DpLN^ŚIlĄSKIEGO

"e linaM a i% e iW  ZiedzicHarzem 
DYREKTOR' 

Finansów i I

edziak
'ZIAŁU

a4u




