
Wrocław, dnia 23 lipca2021 r.

Urząd Miasta 
Chojnów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 156/2021 

z dnia 23 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany: 

_____________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

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

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP- 

ZS.3111.83.2021.BS z dnia 21 lipca 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

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

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

1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

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

stronie dochodów.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.235.2021.MJ



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.235.2021.MJ

Wrocław, dnia 23 lipca2021 r.

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 156/2021 

z dnia 23 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany: 

_____________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

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

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP- 

ZS.3111.83.2021.BS z dnia21 lipca2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

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

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

1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

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

stronie dochodów.
¥ ' DOLNOŚLĄSKIEGO



Urząd Miasta 
Lubin

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.235.2021. MJ

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 156/2021 

z dnia 23 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany: 

_______________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

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

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP- 

ZS.3111.83.2021.BS z dnia 21 lipca 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

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

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

1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.235.2021. MJ

Wrocław, dnia 23 lipca2021 r.

Urząd Miasta 
Oleśnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 156/2021 

z dnia 23 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

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

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP- 

ZS.3111.83.2021.BS z dnia 21 lipca 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

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

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

1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

z up. w e ; / ; y o  askiego

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.235.2021.MJ

Wrocław, dnia 23 lipca 2021 r.

Urząd Miasta 
Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 156/2021 

z dnia 23 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

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

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP- 

ZS.3111.83.2021.BS z dnia 21 lipca 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

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

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

1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.235.2021.MJ

Urząd Miasta 
Wałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 156/2021 

z dnia 23 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany: 

_____________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

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

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP- 

ZS.3111.83.2021.BS z dnia 21 lipca 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

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

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

1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.235.2021 .MJ

Wrocław, dnia 23 lipca2021 r.

Urząd Miasta 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 156/2021 

z dnia 23 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

855 85502 2010 UM Wrocław 49 485,00
Razem 49 485,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP- 

ZS.3111.83.2021.BS z dnia 21 lipca 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

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

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

1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.235.2021.MJ

Wrocław, dnia 23 lipca 2021 r.

Urząd Miasta 
Zawidów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 156/2021 

z dnia 23 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

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

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP- 

ZS.3111.83.2021.BS z dnia21 lipca2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

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

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

1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

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

stronie dochodów.



Urząd Miasta i Gminy 
Przemków

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 156/2021 

z dnia 23 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.235.2021.MJ

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

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

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP- 

ZS.3111.83.2021.BS z dnia 21 lipca 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

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

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

1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

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

stronie dochodów.



Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.235.2021.MJ

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 156/2021 

z dnia 23 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany: 

_____________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

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

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP- 

ZS.3111.83.2021.BS z dnia21 lipca2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

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

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

1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.235.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 156/2021 

z dnia 23 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany: 

_____________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

855 85502 2010 UMiG Trzebnica 4 123,00
Razem 4 123,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP- 

ZS.3111.83.2021.BS z dnia 21 lipca 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

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

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

1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.235.2021. MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 156/2021 

z dnia 23 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany: 

_______________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

855 85502 2010 UMiG Ząbkowice 
Śląskie 4 124,00

Razem 4 124,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP- 

ZS.3111.83.2021.BS z dnia 21 lipca 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

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

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

1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.235.2021.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Żarów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 156/2021 

z dnia 23 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany: 

_____________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

855 85502 2010 UMiG Żarów 4 123,00
Razem 4 123,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP- 

ZS.3111.83.2021.BS z dnia 21 lipca 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

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

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

1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

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

stronie dochodów.

©



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.235.202 l.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 156/2021 

z dnia 23 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany: 

_______________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

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

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP- 

ZS.3111.83.2021.BS z dnia21 lipca2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

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

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

1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.235.2021.MJ

Wrocław, dnia 23 lipca2021 r.

Urząd Gminy 
Borów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 156/2021 

z dnia 23 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany: 

_______________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

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

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP- 

ZS.3111.83.2021.BS z dnia21 lipca2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

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

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

1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.235.202 l.M J

Urząd Gminy 
Czernica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 156/2021 

z dnia 23 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany: 

_______________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

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

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP- 

ZS.3111.83.2021.BS z dnia 21 lipca 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

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

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

1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

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

stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.235.2021. MJ

Urząd Gminy 
Janowice Wielkie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 156/2021 

z dnia 23 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany: 

_______________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

855 85502 2010 UG Janowice Wielkie 4 124,00
Razem 4 124,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP- 

ZS.3111.83.2021.BS z dnia 21 lipca 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

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

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

1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.235.2021. MJ

Wrocław, dnia 23 lipca 2021 r.

Urząd Gminy 
Kunice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 156/2021 

z dnia 23 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

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

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP- 

ZS.3111.83.2021.BS z dnia 21 lipca 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

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

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

1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

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

stronie dochodów.



Wrocław, dnia 23 lipca 2021 r.

Urząd Gminy 
Miękinia

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 156/2021 

z dnia 23 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany: 

_____________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

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

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP- 

ZS.3111.83.2021.BS z dnia 21 lipca 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

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

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

1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

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

stronie dochodów.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.235.2021 .MJ



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 lipca 2021 r.

FB-BP.3111.235.2021. MJ

Urząd Gminy 
Żukowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 156/2021 

z dnia 23 lipca 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany: 

_____________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

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

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP- 

ZS.3111.83.2021.BS z dnia 21 lipca 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

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

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

1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

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

stronie dochodów.


