
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.2021. MK

Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją W ojewody Dolnośląskiego N r 132/2021 

z dnia 7 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dzia! Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UMiG Bardo 159 284,00

Razem: 159 284,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem W ydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2021.RZ z dnia 05 lipca 2021 r. w  związku z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w  sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry Star” (Dz. U. poz. 1092), zgodnie z którym od 

1 lipca 2021 r. postępowanie w  sprawie świadczenia „Dobry Start” prowadzi Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2021, 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 2021 po 

stronie dochodów. L up. WOJE'

ZASTĘ'

l n o ś l ą s k ie g o

K  W D ZIALU
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.2021.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Bierutów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją W ojewody Dolnośląskiego Nr 132/2021 

z dnia 7 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UMiG Bierutów 310 284,00

Razem: 310 284,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem W ydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2021.RZ z dnia 05 lipca 2021 r. w  związku z rozporządzeniem Rady 

M inistrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w  sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry Star” (Dz. U. poz. 1092), zgodnie z którym od 

1 lipca 2021 r. postępowanie w sprawie świadczenia „Dobry Start” prowadzi Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - 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 2021 po 

stronie dochodów. I  up. WOJEWpeTDOLNOŚLĄSKIEGO

TASTĆ^A d y r e k to r a  w yd ziału
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.2021.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 132/2021 

z dnia 7 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UMiG Bogatynia 731 631,00

Razem: 731 631,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem W ydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2021.RZ z dnia 05 lipca 2021 r. w  związku z rozporządzeniem Rady 

M inistrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry Star” (Dz. U. poz. 1092), zgodnie z którym od 

1 lipca 2021 r. postępowanie w sprawie świadczenia „Dobry Start” prowadzi Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2021, 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 2021 po

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca2021 r.

FB-BP.3111.201.2021.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Bolków

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego N r 132/2021 

z dnia 7 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UMiG Bolków 323 926,00

Razem: 323 926,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2021.RZ z dnia 05 lipca 2021 r. w związku z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry Star” (Dz. U. poz. 1092), zgodnie z którym od 

1 lipca 2021 r. postępowanie w  sprawie świadczenia „Dobry Start” prowadzi Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - Wspieranie rodziny,

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 2021 po

stronie dochodów.
Z up. WOJEyV0DY DOLNCł&LĄSKIEGO

Edyta:Ś<ip<rta
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.2021.MK

Urząd M iasta i Gminy 
Brzeg Dolny

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją W ojewody Dolnośląskiego Nr 132/2021 

z dnia 7 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UMiG Brzeg Dolny 533 284,00

Razem: 533 284,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2021.RZ z dnia 05 lipca 2021 r. w  związku z rozporządzeniem Rady 

M inistrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w  sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry Star” (Dz. U. poz. 1092), zgodnie z którym od 

1 lipca 2021 r. postępowanie w  sprawie świadczenia „Dobry Start” prowadzi Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w  budżecie 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2021, 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.

/ . Edyta SćłfrpArT
za s tę f^ sT id y r e k t o r a  w y d z ia ł u  

Finansów i Budżetu

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

stronie dochodów. L up wOJEWOp^OÓLNOŚ^ĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.2021.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 132/2021 

z dnia 7 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UMiG Bystrzyca Kłodzka 529 828,00

Razem: 529 828,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2021.RZ z dnia 05 lipca 2021 r. w  związku z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry Star” (Dz. U. poz. 1092), zgodnie z którym od 

1 lipca 2021 r. postępowanie w sprawie świadczenia „Dobry Start” prowadzi Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w  budżecie 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2021, 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 2021 po

stronie dochodów. z up WJEW(xy60OLNOSLASKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca2021 r.

FB-BP.3111.201.2021 .MK

Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją W ojewody Dolnośląskiego Nr 132/2021 

z dnia 7 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UMiG Chocianów 457 284,00

Razem: 457 284,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2021.RZ z dnia 05 lipca 2021 r. w związku z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry Star” (Dz. U. poz. 1092), zgodnie z którym od 

1 lipca 2021 r. postępowanie w sprawie świadczenia „Dobry Start” prowadzi Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - 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 2021 po 

stronie dochodów.
Z up. W O ^ O O Y  D O L IŃ S K IE G O

W ' EdytaSa^ała
a ’ASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca2021 r.

FB-BP.3111.201.2021.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Głuszyca

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 132/2021 

z dnia 7 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UMiG Głuszyca 240 284,00

Razem: 240 284,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.202l.R Z z dnia 05 lipca 2021 r. w związku z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w  sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry Star” (Dz. U. poz. 1092), zgodnie z którym od 

1 lipca 2021 r. postępowanie w  sprawie świadczenia „Dobry Start” prowadzi Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w  budżecie 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2021, 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 2021 po

L up.
stronie dochodów. unói acikifgo

TASTĘP C&T) YREKTO'?A WYDZIAŁU 
Finansów i Budże^i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.2021.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 132/2021 

z dnia 7 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UMiG Góra 693 210,00

Razem: 693 210,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem W ydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2021.RZ z dnia 05 lipca 2021 r. w związku z rozporządzeniem Rady 

M inistrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry Star” (Dz. U. poz. 1092), zgodnie z którym od 

1 lipca 2021 r. postępowanie w sprawie świadczenia „Dobry Start” prowadzi Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2021, 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 2021 po

stronie dochodów. /
Z up. WOJEWODY DOLNO$kĄSKIEGO

Edyta
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

® Finansów i Bitcfetu



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.2021.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 132/2021 

z dnia 7 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UMiG Gryfów Śląski 254 926,00

Razem: 254 926,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.202l.R Z z dnia 05 lipca 2021 r. w związku z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry Star” (Dz. U. poz. 1092), zgodnie z którym od 

1 lipca 2021 r. postępowanie w sprawie świadczenia „Dobry Start” prowadzi Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w  budżecie 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2021, 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.

Zup.

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

stronie dochodów.

t e p c a  DYREKTORA w y d z ia ł u
Finansów i BuożGtu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.2021.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Jaworzyna Śląska

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją W ojewody Dolnośląskiego Nr 132/2021 

z dnia 7 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UMiG Jaworzyna Śląska 327 262,00

Razem: 327 262,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.202l.R Z  z dnia 05 lipca 2021 r. w związku z rozporządzeniem Rady 

M inistrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry Star” (Dz. U. poz. 1092), zgodnie z którym od 

1 lipca 2021 r. postępowanie w sprawie świadczenia „Dobry Start” prowadzi Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - 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.

Zup.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.2021. M K

Urząd Miasta i Gminy 
Jelcz-Laskowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 132/2021 

z dnia 7 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UMiG Jelcz-Laskowice 890 000,00

Razem: 890 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2021.RZ z dnia 05 lipca 2021 r. w związku z rozporządzeniem Rady 

M inistrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry Star” (Dz. U. poz. 1092), zgodnie z którym od 

1 lipca 2021 r. postępowanie w  sprawie świadczenia „Dobry Start” prowadzi Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w  budżecie 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2021, 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 

stronie dochodów.

&

zmian w budżecie na rok 2021 po

LĄSKIEGG

DYREKTORA WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.2021 .MK

Urząd M iasta i Gminy 
Kąty W rocławskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją W ojewody Dolnośląskiego N r 132/2021 

z dnia 7 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UMiG Kąty Wrocławskie 1 106 066,00

Razem: 1 106 066,00

Zm ian dokonano zgodnie z wnioskiem W ydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2021.RZ z dnia 05 lipca 2021 r. w związku z rozporządzeniem Rady 

M inistrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry Star” (Dz. U. poz. 1092), zgodnie z którym od 

1 lipca 2021 r. postępowanie w sprawie świadczenia „Dobry Start” prowadzi Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w  budżecie 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2021, 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 - W sparcie 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 2021 po
stronie dochodów. Z up. W O J E W O D Ą OOLNOŚLĄSKiE''

dokonania zmian w budżecie na rok 2021
Z up. WOJEWODĄ DOLNOŚLĄSKIEGO

/ E d y t a  
ZASTĘTO^ d y re k to ra  w ydziałi 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.2021 .MK

Urząd Miasta i Gminy 
Lądek Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją W ojewody Dolnośląskiego N r 132/2021 

z dnia 7 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UMiG Lądek Zdrój 197 501,00

Razem: 197 501,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem W ydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2021.RZ z dnia 05 lipca 2021 r. w  związku z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry Star” (Dz. U. poz. 1092), zgodnie z którym od 

1 lipca 2021 r. postępowanie w  sprawie świadczenia „Dobry Start” prowadzi Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - 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 2021 po

stronie dochodów. Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.202 l.M K

Urząd M iasta i Gminy 
Leśna

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 132/2021 

z dnia 7 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UMiG Leśna 299 284,00

Razem: 299 284,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2021.RZ z dnia 05 lipca 2021 r. w  związku z rozporządzeniem Rady 

M inistrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry Star” (Dz. U. poz. 1092), zgodnie z którym od 

1 lipca 2021 r. postępowanie w sprawie świadczenia „Dobry Start” prowadzi Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - 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 2021 po

stronie dochodów. 2 up. WO.OV0!5y DOLNpŚLĄSKIEGO

Z y  Edytrf^Źrpaia
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.2021 .MK

Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 132/2021 

z dnia 7 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UMiG Lubawka 327 926,00

Razem: 327 926,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem W ydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2021.RZ z dnia 05 lipca 2021 r. w związku z rozporządzeniem Rady 

M inistrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry Star” (Dz. U. poz. 1092), zgodnie z którym od 

1 lipca 2021 r. postępowanie w  sprawie świadczenia „Dobry Start” prowadzi Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2021, 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 2021 po 

stronie dochodów.
Z up.

"'AS'. ,
cs Rnnnsów i Budżstu ®

WOJEWOmDOLNOŚLĄSKIEGO

L -f Edyta 
rEPCA' DYREKTORA WYDZIAŁ!



FB-BP.3111.201.2021.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją W ojewody Dolnośląskiego N r 132/2021 

z dnia 7 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UMiG Lubomierz 196 000,00

Razem: 196 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2021.RZ z dnia 05 lipca 2021 r. w  związku z rozporządzeniem Rady 

M inistrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w  sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry Star” (Dz. U. poz. 1092), zgodnie z którym od 

1 lipca 2021 r. postępowanie w sprawie świadczenia „Dobry Start” prowadzi Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - 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 2021 po 

stronie dochodów. z up DOLNOŚLĄSKIEGO

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 
a Finąpsów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.2021.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 132/2021 

z dnia 7 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UMiG Lwówek Śląski 530 000,00

Razem: 530 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2021.RZ z dnia 05 lipca 2021 r. w  związku z rozporządzeniem Rady 

M inistrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry Star” (Dz. U. poz. 1092), zgodnie z którym od 

1 lipca 2021 r. postępowanie w  sprawie świadczenia „Dobry Start” prowadzi Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - 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 2021 po

stronie dochodów.
Z Up. WOJEWODYDOLNUi.Lno—

ZASTĘP' Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.2021.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Mieroszów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 132/2021 

z dnia 7 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UMiG Mieroszów 181 501,00

Razem: 181 501,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem W ydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2021.RZ z dnia 05 lipca 2021 r. w związku z rozporządzeniem Rady 

M inistrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry Star” (Dz. U. poz. 1092), zgodnie z którym od 

1 lipca 2021 r. postępowanie w  sprawie świadczenia „Dobry Start” prowadzi Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - 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

stronie dochodów.

dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po

z  up uwo i f \WODY D O LN O ŚLĄ SKIEG O

d y r e k t o r a  w y d z ia ł u

: inans6w i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.2021 .MK

Urząd Miasta i Gminy 
Międzybórz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją W ojewody Dolnośląskiego Nr 132/2021 

z dnia 7 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UMiG Międzybórz 213 284,00

Razem: 213 284,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem W ydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2021.RZ z dnia 05 lipca 2021 r. w  związku z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry Star” (Dz. U. poz. 1092), zgodnie z którym od 

1 lipca 2021 r. postępowanie w  sprawie świadczenia „Dobry Start” prowadzi Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - 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 2021 po

stronie dochodów. Z up. WOJEVy£®Y DOLNOŚLĄSKI EGO

EdylććSwrfła
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.202 l.M K

Urząd M iasta i Gminy 
Międzylesie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego N r 132/2021 

z dnia 7 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UMiG Międzylesie 230 000,00

Razem: 230 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2021.RZ z dnia 05 lipca 2021 r. w związku z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w  sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry Star” (Dz. U. poz. 1092), zgodnie z którym od 

1 lipca 2021 r. postępowanie w sprawie świadczenia „Dobry Start” prowadzi Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - 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 2021 po

stronie dochodów. z
up,V»JEWOOX«3LNOŚ^SKIEGO  

łSTĘPCAWREKTORA WiOZIAt-U
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.2021. MK

Urząd M iasta i Gminy 
Milicz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją W ojewody Dolnośląskiego Nr 132/2021 

z dnia 7 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UMiG Milicz 893 000,00

Razem: 893 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2021.RZ z dnia 05 lipca 2021 r. w  związku z rozporządzeniem Rady 

M inistrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry Star” (Dz. U. poz. 1092), zgodnie z którym od 

1 lipca 2021 r. postępowanie w  sprawie świadczenia „Dobry Start” prowadzi Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2021, 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.

Zup.

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

stronie dochodów.
LĄSKIEGO

;Edyta Sapała 
i-ę p c a  d y r e k t o r a  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.202 l.M K

Urząd Miasta i Gminy 
Mirsk

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją W ojewody Dolnośląskiego Nr 132/2021 

z dnia 7 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UMiG Mirsk 242 284,00

Razem: 242 284,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem W ydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2021.RZ z dnia 05 lipca 2021 r. w  związku z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w  sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry Star” (Dz. U. poz. 1092), zgodnie z którym od 

1 lipca 2021 r. postępowanie w  sprawie świadczenia „Dobry Start” prowadzi Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych..

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - 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 2021 po 

stronie dochodów.

ZASTĘPCA DYREKTORA '.WYDZIAŁU 
u Finansów ¡(¡Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.2021. MK

Urząd Miasta i Gminy 
Niemcza

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 132/2021 

z dnia 7 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UMiG Niemcza 155 000,00

Razem: 155 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.202l.R Z  z dnia 05 lipca 2021 r. w związku z rozporządzeniem Rady 

M inistrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w  sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry Star” (Dz. U. poz. 1092), zgodnie z którym od 

1 lipca 2021 r. postępowanie w  sprawie świadczenia „Dobry Start” prowadzi Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - 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 2021 po 

stronie dochodów.
Z up. WOJpW(5DY DOLNPŚ^SKIEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.2021. MK

Urząd Miasta i Gminy 
Nowogrodziec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 132/2021 

z dnia 7 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UMiG Nowogrodziec 545 000,00

Razem: 545 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem W ydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2021.RZ z dnia 05 lipca 2021 r. w związku z rozporządzeniem Rady 

M inistrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry Star” (Dz. U. poz. 1092), zgodnie z którym od 

1 lipca 2021 r. postępowanie w  sprawie świadczenia „Dobry Start” prowadzi Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2021, 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.

— .^rdyto 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu

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

stronie dochodów. z ^  W JEW O OYl5bLN O Ś l^K IEG O



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.202 l.M K

Urząd Miasta i Gminy 
Oborniki Śląskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 132/2021 

z dnia 7 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UMiG Oborniki Śląskie 729 926,00

Razem: 729 926,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2021.RZ z dnia 05 lipca 2021 r. w związku z rozporządzeniem Rady 

M inistrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w  sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry Star” (Dz. U. poz. 1092), zgodnie z którym od 

1 lipca 2021 r. postępowanie w sprawie świadczenia „Dobry Start” prowadzi Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - 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 2021 po

stronie dochodów. z up tioLNCjSŁĄSKIEGO

¿-"T'[Edytća&fiafa
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.2021. MK

Urząd Miasta i Gminy 
Olszyna

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego N r 132/2021 

z dnia 7 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UMiG Olszyna 202 000,00

Razem: 202 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.202l.R Z  z dnia 05 lipca 2021 r. w związku z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry Star” (Dz. U. poz. 1092), zgodnie z którym od 

1 lipca 2021 r. postępowanie w  sprawie świadczenia „Dobry Start” prowadzi Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - 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 2021 po

stronie dochodów. A
L up. WOJEJM3DY D(XN9&LĄSKIEG0

'T  Eclyta^apaici 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu*



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.202 l.M K

Urząd Miasta i Gminy 
Pieńsk

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 132/2021 

z dnia 7 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UMiG Pieńsk 276 000,00

Razem: 276 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2021.RZ z dnia 05 lipca 2021 r. w  związku z rozporządzeniem Rady 

M inistrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry Star” (Dz. U. poz. 1092), zgodnie z którym od 

1 lipca 2021 r. postępowanie w  sprawie świadczenia „Dobry Start” prowadzi Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2021, 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 2021 po

stronie dochodów. *
Z up. WOJEWODY DOJ^ÓSLĄSKIEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
® Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.202 l.M K

Urząd Miasta i Gminy 
Polkowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 132/2021 

z dnia 7 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UM iG Polkowice 1 061 830,00

Razem: 1 061 830,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem W ydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2021.RZ z dnia 05 lipca 2021 r. w  związku z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w  sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry Star” (Dz. U. poz. 1092), zgodnie z którym od 

1 lipca 2021 r. postępowanie w sprawie świadczenia „Dobry Start” prowadzi Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w  budżecie 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2021, 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 2021 po

stronie dochodów. „Z up. WOJEWOp>^ODLNOŚi-ASKIEGO

iyta SapćftaT~
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu 9



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.2021.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 132/2021 

z dnia 7 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UMiG Prochowice 275 000,00

Razem: 275 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2021.RZ z dnia 05 lipca 2021 r. w związku z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry Star” (Dz. U. poz. 1092), zgodnie z którym od 

1 lipca 2021 r. postępowanie w sprawie świadczenia „Dobry Start” prowadzi Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - 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 2021 po 

stronie dochodów. z up. WOJ0£/0fJY DOLNOŚLĄSKIEGO

($ rS

EdytefS&pnła
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.2021.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Prusice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 132/2021 

z dnia 7 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UMiG Prusice 346 506,00

Razem: 346 506,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem W ydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2021.RZ z dnia 05 lipca 2021 r. w  związku z rozporządzeniem Rady 

M inistrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry Star” (Dz. U. poz. 1092), zgodnie z którym od 

1 lipca 2021 r. postępowanie w sprawie świadczenia „Dobry Start” prowadzi Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2021, 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 2021 po 

stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY TOW^ŚLĄSKIEGO

- Edyta^apała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

® Finansów i Budżetu *



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.2021.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Przemków

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 132/2021 

z dnia 7 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UMiG Przemków 280 000,00

Razem: 280 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2021.RZ z dnia 05 lipca 2021 r. w  związku z rozporządzeniem Rady 

M inistrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry Star” (Dz. U. poz. 1092), zgodnie z którym od 

1 lipca 2021 r. postępowanie w sprawie świadczenia „Dobry Start” prowadzi Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - 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 2021 po 

stronie dochodów.
Zup. WC

\  EdymSapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Fisanr.ów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.2021 .MK

Urząd Miasta i Gminy 
Radków

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją W ojewody Dolnośląskiego N r 132/2021 

z dnia 7 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UMiG Radków 272 284,00

Razem: 272 284,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem W ydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2021.RZ z dnia 05 lipca 2021 r. w  związku z rozporządzeniem Rady 

M inistrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry Star” (Dz. U. poz. 1092), zgodnie z którym od 

1 lipca 2021 r. postępowanie w  sprawie świadczenia „Dobry Start” prowadzi Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - 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.

- EsfyU?Sapala 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu

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

stronie dochodów. z up vvmj£V^DY DpkNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.2021 .MK

Urząd Miasta i Gminy 
Siechnice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 132/2021 

z dnia 7 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UMiG Siechnice 1 067 850,00

Razem: 1 067 850,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2021.RZ z dnia 05 lipca 2021 r. w  związku z rozporządzeniem Rady 

M inistrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w  sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry Star” (Dz. U. poz. 1092), zgodnie z którym od 

1 lipca 2021 r. postępowanie w  sprawie świadczenia „Dobry Start” prowadzi Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w  układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - W spieranie 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.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 
Finnnsgw i Budżstu

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

stronie dochodów. z up w0Jr ^ ) Y  DOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.2021.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Sobótka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego N r 132/2021 

z dnia 7 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UMiG Sobótka 459 284,00

Razem: 459 284,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2021.RZ z dnia 05 lipca 2021 r. w związku z rozporządzeniem Rady 

M inistrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry Star” (Dz. U. poz. 1092), zgodnie z którym od 

1 lipca 2021 r. postępowanie w  sprawie świadczenia „Dobry Start” prowadzi Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w  budżecie 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2021, 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 2021 po

stronie dochodów.
Z up. WOJj>

ĄSKIEGO

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.2021.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Stronie Śląskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją W ojewody Dolnośląskiego N r 132/2021 

z dnia 7 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UMiG Stronie Śląskie 197 980,00

Razem: 197 980,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem W ydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2021.RZ z dnia 05 lipca 2021 r. w związku z rozporządzeniem Rady 

M inistrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry Star” (Dz. U. poz. 1092), zgodnie z którym od 

1 lipca 2021 r. postępowanie w sprawie świadczenia „Dobry Start” prowadzi Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - 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 2021 po

stronie dochodów. ^ ^  DOLIŃSKIEGO

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.202 l.M K

Urząd Miasta i Gminy 
Strzegom

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją W ojewody Dolnośląskiego Nr 132/2021 

z dnia 7 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UMiG Strzegom 819 262,00

Razem: 819 262,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2021.RZ z dnia 05 lipca 2021 r. w związku z rozporządzeniem Rady 

M inistrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w  sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry Star” (Dz. U. poz. 1092), zgodnie z którym od 

1 lipca 2021 r. postępowanie w  sprawie świadczenia „Dobry Start” prowadzi Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - 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 2021 po

stronie dochodów. ASKlEGO
, up.W OJE^'°DYt)OLNU



FB-BP.3111.201.2021. MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 132/2021 

z dnia 7 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UMiG Strzelin 713 000,00

Razem: 713 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2021.RZ z dnia 05 lipca 2021 r. w  związku z rozporządzeniem Rady 

M inistrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w  sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry Star” (Dz. U. poz. 1092), zgodnie z którym od 

1 lipca 2021 r. postępowanie w  sprawie świadczenia „Dobry Start” prowadzi Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2021, 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

stronie dochodów.

zmian w  budżecie na rok 2021 po

DYREKTORA WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.2021 .MK

Urząd Miasta i Gminy 
Syców

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją W ojewody Dolnośląskiego Nr 132/2021 

z dnia 7 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UMiG Syców 619 380,00

Razem: 619 380,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2021.RZ z dnia 05 lipca 2021 r. w związku z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry Star” (Dz. U. poz. 1092), zgodnie z którym od 

1 lipca 2021 r. postępowanie w  sprawie świadczenia „Dobry Start” prowadzi Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - 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 2021 po

stronie dochodów. ^ |jfj wOJEyyaof DOLMJ$tĄSKIEGO

L s f  Edyta Sapffta
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

r„ Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.2021.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją W ojewody Dolnośląskiego N r 132/2021 

z dnia 7 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UMiG Szczytna 225 000,00

Razem: 225 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem W ydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2021.RZ z dnia 05 lipca 2021 r. w związku z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry Star” (Dz. U. poz. 1092), zgodnie z którym od 

1 lipca 2021 r. postępowanie w sprawie świadczenia „Dobry Start” prowadzi Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - 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 2021 po 

stronie dochodów.
Z up. WOJEVj;

Edytaćś&pTiła 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.2021 .MK

Urząd Miasta i Gminy 
Ścinawa

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 132/2021 

z dnia 7 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UMiG Ścinawa 320 000,00

Razem: 320 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2021.RZ z dnia 05 lipca 2021 r. w  związku z rozporządzeniem Rady 

M inistrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w  sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry Star” (Dz. U. poz. 1092), zgodnie z którym od 

1 lipca 2021 r. postępowanie w sprawie świadczenia „Dobry Start” prowadzi Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2021, 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 2021 po 

stronie dochodów. Z up. WOJEWOPY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edy!Qs§£JU’ta 
ZASTYGA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.2021.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 132/2021 

z dnia 7 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UMiG Środa Śląska 714 000,00

Razem: 714 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2021.RZ z dnia 05 lipca 2021 r. w  związku z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry Star” (Dz. U. poz. 1092), zgodnie z którym od 

1 lipca 2021 r. postępowanie w sprawie świadczenia „Dobry Start” prowadzi Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w  budżecie 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2021, 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 2021 po

stronie dochodów. ^Z up. WOJEWpe^OLNOŚJ-ASKIEGO

Edyta
A" d y r e k t o r a  w y d z ia ł u  
Finansów i Buctócafti



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.2021.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją W ojewody Dolnośląskiego N r 132/2021 

z dnia 7 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UMiG Świerzawa 236 000,00

Razem: 236 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2021.RZ z dnia 05 lipca 2021 r. w  związku z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry Star” (Dz. U. poz. 1092), zgodnie z którym od 

1 lipca 2021 r. postępowanie w  sprawie świadczenia „Dobry Start” prowadzi Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w  budżecie 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2021, 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 2021 po 

stronie dochodów. Ao^imnZ lip. WOJEWOt>YDOLNOSy\SKIEGO

/ JEdyta Sćfafcf
MSTĘPCADYREKTGRA WYDZIAŁU 

» a Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.2021 .MK

Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 132/2021 

z dnia 7 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UMiG Trzebnica 981 210,00

Razem: 981 210,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2021.RZ z dnia 05 lipca 2021 r. w  związku z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry Star” (Dz. U. poz. 1092), zgodnie z którym od 

1 lipca 2021 r. postępowanie w sprawie świadczenia „Dobry Start” prowadzi Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - 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 2021 po

stronie dochodów. 2 up. WOJEWDiW DOLNOŚLĄSKIEGO

/  Edygćippała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.2021. MK

Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją W ojewody Dolnośląskiego N r 132/2021 

z dnia 7 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UMiG Twardogóra 447 000,00

Razem: 447 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem W ydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2021.RZ z dnia 05 lipca 2021 r. w związku z rozporządzeniem Rady 

M inistrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry Star” (Dz. U. poz. 1092), zgodnie z którym od 

1 lipca 2021 r. postępowanie w sprawie świadczenia „Dobry Start” prowadzi Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w  budżecie 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2021, 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 2021 po 

stronie dochodów.
Z up. WOJjżWODY DpwtóśLĄSKIEGO

Edyta Sapała
3 ZASJĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.2021.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Wąsosz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją W ojewody Dolnośląskiego Nr 132/2021 

z dnia 7 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UMiG Wąsosz 267 000,00

Razem: 267 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2021.RZ z dnia 05 lipca 2021 r. w  związku z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w  sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry Star” (Dz. U. poz. 1092), zgodnie z którym od 

1 lipca 2021 r. postępowanie w  sprawie świadczenia „Dobry Start” prowadzi Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - Wspieranie rodziny,

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 2021 po

stronie dochodów. ««■¡✓h-™Z up. WOJE^/0OY DOLNO$tA^KIEGO

C-^rEiiyta Sapcna 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

» Finansów i Budżetu g



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.2021 .MK

Urząd Miasta i Gminy 
W ęgliniec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 132/2021 

z dnia 7 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UMiG Węgliniec 256 000,00

Razem: 256 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2021.RZ z dnia 05 lipca 2021 r. w związku z rozporządzeniem Rady 

M inistrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry Star” (Dz. U. poz. 1092), zgodnie z którym od 

1 lipca 2021 r. postępowanie w sprawie świadczenia „Dobry Start” prowadzi Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - 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.

Eclyira,Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu

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

stronie dochodów. z up DOptóSLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.2021.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Wiązów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego N r 132/2021 

z dnia 7 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UMiG Wiązów 256 501,00

Razem: 256 501,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem W ydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2021.RZ z dnia 05 lipca 2021 r. w związku z rozporządzeniem Rady 

M inistrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry Star” (Dz. U. poz. 1092), zgodnie z którym od 

1 lipca 2021 r. postępowanie w  sprawie świadczenia „Dobry Start” prowadzi Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w  budżecie 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2021, 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 2021 po 

stronie dochodów.
Zup. W Q d iW D Y p 0 iNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
a ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.2021.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Wleń

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją W ojewody Dolnośląskiego N r 132/2021 

z dnia 7 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UMiG Wleń 113 284,00

Razem: 113 284,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem W ydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2021.RZ z dnia 05 lipca 2021 r. w związku z rozporządzeniem Rady 

M inistrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry Star” (Dz. U. poz. 1092), zgodnie z którym od 

1 lipca 2021 r. postępowanie w  sprawie świadczenia „Dobry Start” prowadzi Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - 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 2021 po

stronie dochodów. z up woptfĆDY DOLNKJ&LĄSKIEGO

ZASfĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.202 l.M K

Urząd Miasta i Gminy 
W ołów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 132/2021 

z dnia 7 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UMiG Wołów 710 690,00

Razem: 710 690,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.202l.R Z  z dnia 05 lipca 2021 r. w związku z rozporządzeniem Rady 

M inistrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w  sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry Star” (Dz. U. poz. 1092), zgodnie z którym od 

1 lipca 2021 r. postępowanie w  sprawie świadczenia „Dobry Start” prowadzi Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - 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.

Finansów i Budżetu

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

stronie dochodów. Z up. WOJEWODY DOLNp&lĄSKIEGO

Ed.yfźrfrfpo.la 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU



W OJEW ODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.2021. MK

Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją W ojewody Dolnośląskiego Nr 132/2021 

z dnia 7 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UMiG Ząbkowice Śląskie 618 926,00

Razem: 618 926,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2021.RZ z dnia 05 lipca 2021 r. w  związku z rozporządzeniem Rady 

M inistrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry Star” (Dz. U. poz. 1092), zgodnie z którym od 

1 lipca 2021 r. postępowanie w  sprawie świadczenia „Dobry Start” prowadzi Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2021, 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 - W sparcie 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 2021 po 

stronie dochodów. Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

ZASTc
E d y t^^a p a ła  

'A  DYREKTORA WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu

0



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.2021 .MK

Urząd Miasta i Gminy 
Ziębice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją W ojewody Dolnośląskiego Nr 132/2021 

z dnia 7 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UMiG Ziębice 485 000,00

Razem: 485 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2021.RZ z dnia 05 lipca 2021 r. w  związku z rozporządzeniem Rady 

M inistrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w  sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry Star” (Dz. U. poz. 1092), zgodnie z którym od 

1 lipca 2021 r. postępowanie w  sprawie świadczenia „Dobry Start” prowadzi Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - 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 2021 po

stronie dochodów. Z up. WOJEWOPY DOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.2021 .MK

Urząd Miasta i Gminy 
Zloty Stok

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego N r 132/2021 

z dnia 7 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UMiG Złoty Stok 119 000,00

Razem: 119 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2021.RZ z dnia 05 lipca 2021 r. w związku z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry Star” (Dz. U. poz. 1092), zgodnie z którym od 

1 lipca 2021 r. postępowanie w  sprawie świadczenia „Dobry Start” prowadzi Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują 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 - 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.

Edyźr$&priła 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

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

stronie dochodów. z u[j ^ ^  o o ln ^ sK IE G O



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.2021. MK

Urząd Miasta i Gminy 
Żarów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją W ojewody Dolnośląskiego N r 132/2021 

z dnia 7 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UMiG Żarów 437 000,00

Razem: 437 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.202l.R Z  z dnia 05 lipca 2021 r. w związku z rozporządzeniem Rady 

M inistrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry Star” (Dz. U. poz. 1092), zgodnie z którym od 

1 lipca 2021 r. postępowanie w  sprawie świadczenia „Dobry Start” prowadzi Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2021, 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

stronie dochodów.

zmian w budżecie na rok 2021 po

DOLNOŚLĄSKIEGO

A WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.2021.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją W ojewody Dolnośląskiego N r 132/2021 

z dnia 7 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UMiG Żmigród 513 400,00

Razem: 513 400,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem W ydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.73.2021.RZ z dnia 05 lipca 2021 r. w  związku z rozporządzeniem Rady 

M inistrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry Star” (Dz. U. poz. 1092), zgodnie z którym od 

1 lipca 2021 r. postępowanie w sprawie świadczenia „Dobry Start” prowadzi Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w  budżecie 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2021, 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 2021 po

stronie dochodów. 7
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