
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 lutego 2021 r.

FB-BP.3111.48.2021.MJ

Urząd Miasta 
Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 27/2021 

z dnia 24 lutego 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

_______________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

855 85502 2010 UM Głogów 4 124,00
Razem 4 124,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3122.19.2021.KD z dnia 23 lutego 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 z ustawy 

z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U .z 2020 r. 

poz. 1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, 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 13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 

stronie dochodów.
Z up. W O JE ^Ó O Y  D O L N O ^ K i t ^ .
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Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 lutego 2021 r.

FB-BP.3111.48.2021.MJ

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 27/2021 

z dnia 24 lutego 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

855 85502 2010 UM Jelenia Góra 8 248,00
Razem 8 248,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3122.19.2021.KD z dnia 23 lutego 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 z ustawy 

z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem ” (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, 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 13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 

stronie dochodów.

Z up. W O JETO DY  DOLNOŚLĄSKIEGO

( y f  Edyta Śapśiia^
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAł

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 lutego 2021 r.

FB-BP.3111.48.2021.MJ

Urząd Miasta 
Kamienna Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 27/2021 

z dnia 24 lutego 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

855 85502 2010 UM Kamienna Góra 4 124,00
Razem 4 124,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3122.19.2021.KD z dnia 23 lutego 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 z ustawy 

z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U.z 2020 r. 

poz. 1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, 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 13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po

stronie dochodów. .
Z up. W OJEW 0 I5Y D O L N O ^ S K IE G O

/ i Edyta
ZASTĘPCA D.YREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 lutego 2021 r.

FB-BP.3111.48.2021.MJ

Urząd Miasta 
Lubin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 27/2021 

z dnia 24 lutego 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

______ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

855 85502 2010 UM Lubin 4 124,00
Razem 4 124,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3122.19.2021.KD z dnia 23 lutego 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 z ustawy 

z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem ” (Dz. U .z 2020 r. 

poz. 1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, 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 13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 

stronie dochodów.
. up. W OJBiNOTY D O L N O & ^ K IĘ G O

Edyta Stymptr?'*'
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 lutego 2021 r.

FB-BP.3111.48.2021.MJ

Urząd Miasta 
Oława

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 27/2021 

z dnia 24 lutego 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

855 85502 2010 UM Oława 4 124,00
Razem 4 124,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3122.19.202l.KD z dnia 23 lutego 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 z ustawy 

z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem ” (Dz. U.z 2020 r. 

poz. 1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, 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 13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 

stronie dochodów.
. up. vVCJE)WdDY D O L N O Ś l ^ s f c o

/ Edyta St^fiahp-^
ZASTĘPtfA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 lutego 2021 r.

FB-BP.3111.48.2021.MJ

Urząd Miasta 
Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 27/2021 

z dnia 24 lutego 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

855 85502 2010 UM Świdnica 4 124,00
Razem 4 124,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3122.19.2021.KD z dnia 23 lutego 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 z ustawy 

z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, 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 13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 

stronie dochodów.
-  up. W O JE y p tfY  DOLNOŚLĄSKIEGO

/  Edyta S a p a ln .
’.A S T t ^ A  DYREKTOR??WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 lutego 2021 r.

FB-BP.3111.48.2021.MJ

Urząd Miasta 
Wałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 27/2021 

z dnia 24 lutego 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

855 85502 2010 UM Wałbrzych 4 124,00
Razem 4 124,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3122.19.2021.KD z dnia 23 lutego 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 z ustawy 

z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem ” (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, 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 13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 

stronie dochodów.

2 up. WOiEWoDY O0CNOŚLĄSKIEGO

_ Edyta Sapała 
¡lA STĘ^C A  DYREKTORA WYDZIAt 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 lutego 2021 r.

FB-BP.3111.48.202 l.MJ

Urząd Miasta 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 27/2021 

z dnia 24 lutego 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

855 85502 2010 UM Wrocław 20 618,00
Razem 20 618,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3122.19.2021.KD z dnia 23 lutego 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 z ustawy 

z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U, z 2020 r. 

poz. 1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, 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 13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 

stronie dochodów.
¿ ^ p i^ D Y ^ ^ d S lĄ S K I E G O

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 lutego 2021 r.

FB-BP.3111.48.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 27/2021 

z dnia 24 lutego 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

855 85502 2010 UMiG Bogatynia 4 124,00
Razem 4 124,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3122.19.2021.KD z dnia 23 lutego 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 z ustawy 

z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U z 2020 r. 

poz. 1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, 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 13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 

stronie dochodów.
z  up D O P ^ Ś L Ą S K IE G O

/  EdyćrSapma 
Z A S ^ P C A  DYR EK TO R A  W YDZIAł 

Finansów i (Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 lutego 2021 r.

FB-BP.3111.48.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 27/2021 

z dnia 24 lutego 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

855 85502 2010 UMiG Brzeg Dolny 4 124,00
Razem 4 124,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3122.19.2021.KD z dnia 23 lutego 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 z ustawy 

z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U ,z 2020 r. 

poz. 1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, 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 13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 

stronie dochodów.

L up^A^^WODY^^^L^SKIEGO

Edyta Sapała 
Z A STĘPC A  DYREKTORA W YDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 lutego 2021 r.

FB-BP.3111.48.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 27/2021 

z dnia 24 lutego 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

855 85502 2010 UMiG Chocianów 4 124,00
Razem 4 124,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3122.19.2021.KD z dnia 23 lutego 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 z ustawy 

z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U .z 2020 r. 

poz. 1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, 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 13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 

stronie dochodów.
Z up. Wp<łĆWCDY DOj>K5ŚLĄSKIEGO

ZASTĘPQA DYREKTORA WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 lutego 2021 r.

FB-BP.3111.48.2021. MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Olszyna

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 27/2021 

z dnia 24 lutego 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

855 85502 2010 UMiG Olszyna 4 124,00
Razem 4 124,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3122.19.2021.KD z dnia 23 lutego 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 z ustawy 

z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U ,z 2020 r. 

poz. 1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, 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 13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 

stronie dochodów. -

Z up. W OJEW ODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Eclyta^Sa^ala ' 
N A STĘPC A-D YR EK TO R A  W YDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 lutego 2021 r.

FB-BP.3111.48.2021. MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 27/2021 

z dnia 24 lutego 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

855 85502 2010 UMiG Środa Śląska 4 124,00
Razem 4 124,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3122.19.2021.KD z dnia 23 lutego 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 z ustawy 

z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem ” (Dz. U, z 2020 r. 

poz. 1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, 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 13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 

stronie dochodów.
^ ° ^ y ^ t4SKiEGo 

, Edytcćsmćffc
•A d y r e k t o r a  W y d z ia łu  
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 lutego 2021 r.

FB-BP.3111.48.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 27/2021 

z dnia 24 lutego 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

855 85502 2010 UMiG Trzebnica 8 248,00
Razem 8 248,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3122.19.2021.KD z dnia 23 lutego 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 z ustawy 

z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, 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 13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 

stronie dochodów.
i  up. WOJ&^ODY DOiJjpŚtĄSKIEGO

/  Fdyt&Śajpafa 
ZASTĘPCA  DYREKTORA W YDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 lutego 2021 r.

FB-BP.3111.48.2021.MJ

Urząd Gminy 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 27/2021 

z dnia 24 lutego 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

855 85502 2010 UG Kłodzko 4 124,00
Razem 4 124,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3122.19.2021.KD z dnia 23 lutego 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 z ustawy 

z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U.z 2020 r. 

poz. 1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, 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 13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 

stronie dochodów.
Z up. W C IĘ T O  DY DOLNp&ŁĄSKIEGO

ZADRGA DYrliaORA WYDZIAŁU
‘Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 lutego 2021 r.

FB-BP.3111.48.2021.MJ

Urząd Gminy 
Kobierzyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 27/2021 

z dnia 24 lutego 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

855 85502 2010 UG Kobierzyce 8 248,00
Razem 8 248,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3122.19.2021.KD z dnia 23 lutego 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 z ustawy 

z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U.z 2020 r. 

poz. 1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, 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 13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 

stronie dochodów.

Finansów i Budżetu

Z up. W UJG W OD>0 ÜLNOÖLASKIEGO

/  Edyta S a ym a ,— 
ZASTĘR gĄ D YREKTORA W YDZIAŁU


