
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.314.2021. MJ

Wrocław, dnia 21 września 2021 r.

Urząd Miasta 
Dzierżoniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 220/2021 

z dnia 21 września 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 Dzierżoniów 4 124,00
Razem 4 124,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.83-2.2021.BS z dnia 20 września 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

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

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

1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

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

polityki na rzecz rodziny.

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

stronie dochodów. -

Z up. W O JG W C W D ^ .N O ^ SK IEG O

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.314.2021.MJ

Wrocław, dnia 21 września 2021 r.

Urząd Miasta 
Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 220/2021 

z dnia 21 września 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany: 

______________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

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

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.83-2.2021.BS z dnia 20 września 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

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

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

1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

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

polityki na rzecz rodziny.

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

stronie dochodów.

Z up.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.314.2021. MJ

Wrocław, dnia 21 września 2021 r.

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 220/2021 

z dnia 21 września 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.3111.83-2.2021.BS z dnia 20 września 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

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

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

1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

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

polityki na rzecz rodziny.

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

stronie dochodów.

Z up.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu

WOJEWOT^dOLN^^KIEGO 

Edyta Sapała



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.314.2021.MJ

Wrocław, dnia 21 września 2021 r.

Urząd Miasta 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 220/2021 

z dnia 21 września 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 Legnica 8 247,00
Razem 8 247,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.83-2.202l.BS z dnia 20 września 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

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

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

1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

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

polityki na rzecz rodziny.

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

stronie dochodów.

Z up. W O JE W C »> D 6l^ t^S K IE G O

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finartłów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.314.202 l.M J

Wrocław, dnia 21 września 2021 r.

Urząd Miasta 
Lubin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 220/2021 

z dnia 21 września 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

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.3111.83-2.2021.BS z dnia 20 września 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

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

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

1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

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

polityki na rzecz rodziny.

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

stronie dochodów.
Z up. W J E W O O ^ W N ^ t ^ S K IE G O

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.314.2021.MJ

Wrocław, dnia 21 września 2021 r.

Urząd Miasta 
Nowa Ruda

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 220/2021 

z dnia 21 września 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 Nowa Ruda 4 124,00
Razem 4 124,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.83-2.2021.BS z dnia 20 września 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

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

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

1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

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

polityki na rzecz rodziny.

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

stronie dochodów.

Z up. W O JEW O O ^O LNpŚt^SKEG O

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.314.202 l.M J

Wrocław, dnia 21 września 2021 r.

Urząd Miasta 
Oława

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 220/2021 

z dnia 21 września 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany: 

_____________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

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

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.83-2.2021.BS z dnia 20 września 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

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

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

1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

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

polityki na rzecz rodziny.

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

stronie dochodów.

Z up. W 0 J ^ ) Y ^ ^ S K,EG0

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.314.202 l.M J

Wrocław, dnia 21 września 2021 r.

Urząd Miasta 
Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 220/2021 

z dnia 21 września 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.3111.83-2.202l.BS z dnia 20 września 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

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

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

1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

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

polityki na rzecz rodziny.

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

stronie dochodów.
Z up.

Edyta Sapata
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.314.2021 .MJ

Wrocław, dnia 21 września 2021 r.

Urząd Miasta 
Wałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 220/2021 

z dnia 21 września 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 8 248,00
Razem 8 248,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.83-2.202l.BS z dnia 20 września 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

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

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

1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

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

polityki na rzecz rodziny.

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

stronie dochodów. /  ^
Z up. WOJEWO0Y [X)LNpŚCĄSK!EGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Ftnans<>w i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.314.2021.MJ

Wrocław, dnia 21 września 2021 r.

Urząd Miasta 
Wroclaw

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 220/2021 

z dnia 21 września 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 28 866,00
Razem 28 866,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.83-2.2021.BS z dnia 20 września 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

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

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

1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

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

polityki na rzecz rodziny.

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

stronie dochodów.
Z up. WOJEWG0Y DOLNOŚLĄSKIEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.314.202 l.M J

Wrocław, dnia 21 września 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 220/2021 

z dnia 21 września 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 Gryfów Śląski 4 124,00
Razem 4 124,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.83-2.2021.BS z dnia 20 września 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

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

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

1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

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

polityki na rzecz rodziny.

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

stronie dochodów.
Z up. W O J E W O ^ D O U ^ ^ s k lE G O

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Dudźetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.314.2021.MJ

Wrocław, dnia 21 września 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
J elcz-Laskowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 220/2021 

z dnia 21 września 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 Jelcz-Laskowice 8 248,00
Razem 8 248,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.83-2.2021.BS z dnia 20 września 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

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

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

1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

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

polityki na rzecz rodziny.

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

stronie dochodów.
Z up. WOJEWOD)^TOLNOŚpiiSł<lEGO

Edyta S u p a ia ^
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.314.2021.MJ

Wrocław, dnia 21 września 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Ścinawa

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 220/2021 

z dnia 21 września 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 Ścinawa 4 124,00
Razem 4 124,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.83-2.2021.BS z dnia 20 września 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

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

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

1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

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

polityki na rzecz rodziny.

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

stronie dochodów.
Z up.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu

WOJEWOD^OLNO^^KIEGO 

Edyta Sapała



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.314.202 l.MJ

Wrocław, dnia 21 września 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 220/2021 

z dnia 21 września 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 Świerzawa 4 124,00
Razem 4 124,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.83-2.2021.BS z dnia 20 września 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

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

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

1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

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

polityki na rzecz rodziny.

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

stronie dochodów.
Z up. WOJE' l n o £w $ k ie g o

ETfyia S apa ła^
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.314.2021. MJ

Wrocław, dnia 21 września 2021 r.

Urząd Gminy 
Bolesławiec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 220/2021 

z dnia 21 września 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 Bolesławiec 4 124,00
Razem 4 124,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.83-2.2021.BS z dnia 20 września 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

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

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

1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

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

polityki na rzecz rodziny.

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

stronie dochodów.
Z up. WOJEWO0Y [DOŁNp&ĄSKIEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.314.2021.MJ

Wrocław, dnia 21 września 2021 r.

Urząd Gminy 
Borów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 220/2021 

z dnia 21 września 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.3111.83-2.2021.BS z dnia 20 września 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

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

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

1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

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

polityki na rzecz rodziny.

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

stronie dochodów.
Z up. W OJEW OpJM SOUW ŚJ^^EGO

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.314.2021.MJ

Wrocław, dnia 21 września 2021 r.

Urząd Gminy 
Czernica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 220/2021 

z dnia 21 września 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 4 123,00
Razem 4 123,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.83-2.2021.BS z dnia 20 września 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

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

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

1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

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

polityki na rzecz rodziny.

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

stronie dochodów.

Z up. W O JEW O W ISO LN ^ ASKIEG O

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.314.202 l.M J

Wrocław, dnia 21 września 2021 r.

Urząd Gminy 
Długołęka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 220/2021 

z dnia 21 września 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 Długołęka 8 248,00
Razem 8 248,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.83-2.2021.BS z dnia 20 września 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

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

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

1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

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

polityki na rzecz rodziny.

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

stronie dochodów.

Z up.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu

WOJEW!^l5aNOŚU^KIEGO

Edyta Sapała



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.314.2021.MJ

Wrocław, dnia 21 września 2021 r.

Urząd Gminy 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 220/2021 

z dnia 21 września 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany: 

______________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

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

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.83-2.202l.BS z dnia 20 września 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.
Zup.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.314.2021.MJ

Wrocław, dnia 21 września 2021 r.

Urząd Gminy 
Kobierzyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 220/2021 

z dnia 21 września 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany: 

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

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

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.83-2.202l.BS z dnia 20 września 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

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

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

1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

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

polityki na rzecz rodziny.

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

stronie dochodów.
Z up.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i PJiKiżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.314.2021.MJ

Wrocław, dnia 21 września 2021 r.

Urząd Gminy 
Krośnice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 220/2021 

z dnia 21 września 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

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

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.83-2.2021.BS z dnia 20 września 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

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

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

1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

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

polityki na rzecz rodziny.

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

stronie dochodów.
Z up WOJEWOt^JOLNO^^KiEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.314.202 l.M J

Wrocław, dnia 21 września 2021 r.

Urząd Gminy 
Lubin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 220/2021 

z dnia 21 września 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 Lubin 4 124,00
Razem 4 124,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.83-2.2021.BS z dnia 20 września 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

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

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

1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

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

polityki na rzecz rodziny.

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

stronie dochodów.
Z up.

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.314.202 l.M J

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 21 września 2021 r.

Urząd Gminy 
Oleśnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 220/2021 

z dnia 21 września 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 Oleśnica 4 124,00
Razem 4 124,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.83-2.2021.BS z dnia 20 września 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

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

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

1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

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

polityki na rzecz rodziny.

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

stronie dochodów.
Z up. WOJEWOC DOLNO$k*0KIEGO

yta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.314.2021.MJ

Wrocław, dnia 21 września 2021 r.

Urząd Gminy 
Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 220/2021 

z dnia 21 września 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 Świdnica 4 124,00
Razem 4 124,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.83-2.2021.BS z dnia 20 września 2021 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

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

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

1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

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

polityki na rzecz rodziny.

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

stronie dochodów.

Z up. W O JEW O ^ tiO LNO $k^ KIEG O

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁ!..; 

Finansów i Budżetu


