
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.2021 .MK

Urząd Miasta 
Bielawa

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 Bielawa 793 700,00

Razem: 793 700,00

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.

0 ltK S Ę Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.202 l.M K

Urząd Miasta 
Boguszów Gorce

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 Boguszów Gorce 428 000,00

Razem: 428 000,00

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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.2021. MK

Urząd Miasta 
Bolesławiec

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 Bolesławiec 1 159 210,00

Razem: 1 159 210,00

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.
Z up. WOJ£W65y DOU^PŚLĄSKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.2021.MK

Urząd Miasta 
Chojnów

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 Chojnów 374 284,00

Razem: 374 284,00

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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca2021 r.

FB-BP.3111.201.202 l.MK

Urząd Miasta 
Duszniki Zdrój

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 Duszniki Zdrój 103 700,00

Razem: 103 700,00

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.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.2021. MK

Urząd Miasta 
Dzierżoniów

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 Dzierżoniów 922 494,00

Razem: 922 494,00

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.
Zup.WO JB JB O fD ^W iS K «660 
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.2021.MK

Urząd Miasta 
Głogów

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 Głogów 2 181 321,00

Razem: 2 181 321,00

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.

“  Ę RnansiwiBudżetti



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.2021.MK

Urząd Miasta 
Jawor

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 Jawor 620 284,00

Razem: 620 284,00

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. WOJEWODi^OCŃOŚLASKIEGO 
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.2021.MK

Urząd Miasta 
Jedlina Zdrój

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 Jedlina Zdrój 135 926,00

Razem: 135 926,00

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 

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 y s /0 tf fD O L ^
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.2021.MK

Urząd Miasta 
Jelenia 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 UM Jelenia Góra 2 131 016,00

Razem: 2 131 016,00

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.

FinpnscAW i Buck-



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.202 l.M K

Urząd Miasta 
Kamienna 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 UM Kamienna Góra 513 000,00

Razem: 513 000,00

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. WOJEWODY DOUjpŚiĄSKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.202 l.M K

Urząd Miasta 
Karpacz

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 Karpacz 111 000,00

Razem: 111 000,00

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.
V vV O JE W pB <D i^^SKIEGO

Finansów  1 B udżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.2021.MK

Urząd Miasta 
Kłodzko

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 Kłodzko 724 543,00

Razem: 724 543,00

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.
. up. WOJEWC^fTOLNOŚl^SRlEGO

3 ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



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

FB-BP.3111.201.2021. MK

Urząd Miasta 
Kowary

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 Kowary 296 000,00

Razem: 296 000,00

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. WOJE^0l5Y DOLNpdCĄSKIEGC

Edyta Supftia
ZASTĘPCA DYREKTORA WYOZIAł

® 4 Ftncmsćw i Bu^tRtu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.2021.MK

Urząd Miasta 
Kudowa Zdrój

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 Kudowa Zdrój 291 926,00

Razem: 291 926,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nx 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

stronie dochodów.

dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁ! s
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.2021.MK

Urząd Miasta 
Legnica

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 Legnica 2 963 760,00

Razem: 2 963 760,00

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.

Zup.

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

stronie dochodów. WOJEVvp5fK)LN9$tASKIEGC

TPCA DYREKTORA WYDZIAł



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.202 l.M K

Urząd Miasta 
Lubań

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 Lubań 569 070,00

Razem: 569 070,00

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 JEW O O ^B^N O ŚL^K lEG i,

JMyta
ZASTF^CA DYREKTORA WYDZIAŁU 

" Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.2021.MK

Urząd Miasta 
Lubin

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 Lubin 2 235 701,00

Razem: 2 235 701,00

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. WOJEWpdY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta
■’ APTĘPCSA DYREKTORA WYDZIAŁU 

® Fin/insów i Budt.otu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.2021 .MK

Urząd Miasta 
Nowa Ruda

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 Nowa Ruda 561 210,00

Razem: 561 210,00

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.
Zup.

ZAS' .
3 Finansów i Buctżetu

WOJEWOP^OLNOŚLĄSKIEGO

'E



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.2021.MK

Urząd Miasta 
Oleśnica

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 Oleśnica 1 203 926,00

Razem: 1 203 926,00

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 

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. /
_ up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
ASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

® Fin&nsńw i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.2021. MK

Urząd Miasta 
Oława

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 Oława 1 129 000,00

Razem: 1 129 000,00

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. 2 up. W0JEW00)H50LN0ŚL^KIEG0

./ F.dyta SapgłO-y ^?/' 
z a s tę p c ^ to y r e k to r a  w y d z ia łu  

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.2021.MK

Urząd Miasta 
Piechowice

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 Piechowice 181 380,00

Razem: 181 380,00

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 

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. woje^ d y  d o l^ lą s k ie g o

,  Edyta Sa^o\ćx 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAU 

F in a n s ó w  i  B u d że tu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.2021.MK

Urząd Miasta 
Pieszyce

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 Pieszyce 279 000,00

Razem: 279 000,00

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. WOJEWpefY DOLNpŚtĄSKIEGC
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.2021.MK

Urząd Miasta 
Piława Górna

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 Piława Górna 188 174,00

Razem: 188 174,00

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.
. ujJ. WOJEWODY DOtJ*0ŚLĄSKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.2021. MK

Urząd Miasta 
Polanica Zdrój

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 Polanica Zdrój 157 000,00

Razem: 157 000,00

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.

Zup.
WOJEW0ÓY DOLN^SRIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca2021 r.

FB-BP.3111.201.2021. MK

Urząd Miasta 
Szczawno Zdrój

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 Szczawno Zdrój 161 284,00

Razem: 161 284,00

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. x
WOJEWODY DOLNO^SKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.2021 .MK

Urząd Miasta 
Szklarska Poręba

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 Szklarska Poręba 136 284,00

Razem: 136 284,00

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.

pjfa
ZASTĘPCA 6YREKTORA WYDZIAŁU 

® Finansów i Budżetu

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.2021. MK

Urząd Miasta 
Świdnica

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 Świdnica 1 565 106,00

Razem: 1 565 106,00

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. ^o^ląsKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.2021.MK

Urząd Miasta 
Świebodzice

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 Świebodzice 689 016,00

Razem: 689 016,00

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 JEW pB^DOLNO^SKIEGO

^^¡dyta Scfpft&r'
7ASJĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

8  ̂ Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.2021. MK

Urząd Miasta 
Świeradów Zdrój

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 Świeradów Zdrój 114 284,00

Razem: 114 284,00

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 

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.
•jp. WOJEytóDY DOLhi0SLĄSKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.2021. MK

Urząd Miasta 
Wałbrzych

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 Wałbrzych 2 810 760,00

Razem: 2 810 760,00

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.
Zup.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.2021.MK

Urząd Miasta 
Wojcieszów

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 Wojcieszów 105 000,00

Razem: 105 000,00

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. ^ ^  W O JE W ^ L N O Ś L ^ G O
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.2021.MK

Urząd Miasta 
Wroclaw

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 Wrocław 17 261 611,00

Razem: 17 261 611,00

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.
dou^ askieoo
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FB-BP.3111.201.2021.MK

Urząd Miasta 
Zawidów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 132/2021 

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zmniejszenia

855 85504 2010 UM Zawidów 129 000,00

Razem: 129 000,00

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

r,. ,  Finansów i Budżetu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.201.2021. MK

Urząd Miasta 
Zgorzelec

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 Zgorzelec 778 700,00

Razem: 778 700,00

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. WOJEWODY DOJ^iśLĄSKIEGO

Edyta Śłjpała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁJU 
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 lipca2021 r.

FB-BP.3111.201.2021.MK

Urząd Miasta 
Złotoryja

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 Złotoryja 440 321,00

Razem: 440 321,00

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. L ^  WOJEWODYp0CNOŚlJ^KIEGO

rfdyta
ZASTĘPCa T^YREKTORA w y d z ia ł u  
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