
FB-BP.3111.407.2021.MJ
Urząd Miasta 
Bolesławiec

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UM Bolesławiec
0,00

85502 2010 87 000,00 0,00
razem 87 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.202l.LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021.RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina 
DYREKTOR VWDZIAŁU 

Finansów i Budżeiu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021.MJ
Urząd Miasta 
Chojnów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UM Chojnów
24 000,00

85502 2010 195 000,00 0,00
razem 219 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021.MJ
Urząd Miasta 
Duszniki Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UM Duszniki Zdrój
0,00

85502 2010 79 000,00 0,00
razem 79 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLMOjStfjSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021.MJ
Urząd Miasta 
Dzierżoniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UM Dzierżoniów
41 000,00

85502 2010 200 000,00 0,00
razem 241 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021.MJ
Urząd Miasta 
Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UM Głogów
1 217 000,00

85502 2010 0,00 225 000,00
razem 1 217 000,00 225 000,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

Zwiększenia dokonuje z przeznaczeniem na zabezpieczenie gmin w środki na realizację do 

końca bieżącego roku wypłat świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.
Z up. WOJEWQ£)^HOLNOŚ



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021. MJ
Urząd Miasta 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UM Jelenia Góra
0,00

85502 2010 0,00 400 000,00
razem 0,00 400 000,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

Zwiększenia dokonuje z przeznaczeniem na zabezpieczenie gmin w środki na realizację do 

końca bieżącego roku wypłat świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów. v
Z up. WOJEWOCTvDQLN£<okASWIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021. MJ
Urząd Miasta 
Kamienna Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UM Kamienna Góra
0,00

85502 2010 0,00 274 000,00
razem 0,00 274 000,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

Zwiększenia dokonuje z przeznaczeniem na zabezpieczenie gmin w środki na realizację do 

końca bieżącego roku wypłat świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów. z up Wo je WODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina 
DYREKTOR WYDZKIOJ 

Finansów i Budżet)



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021.MJ
Urząd Miasta 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UM Kłodzko
0,00

85502 2010 460 000,00 0,00
razem 460 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.202l.LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021.RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.

EGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021.MJ
Urząd Miasta 
Kowary

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UM Kowary
191 000,00

85502 2010 0,00 0,00
razem 191 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021.MJ
Urząd Miasta 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UM Legnica
181 000,00

85502 2010 0,00 0,00
razem 181 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.

Z up. WOJE



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021.MJ
Urząd Miasta 
Lubin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UM Lubin
856 000,00

85502 2010 0,00 497 000,00
razem 856 000,00 497 000,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

Zwiększenia dokonuje z przeznaczeniem na zabezpieczenie gmin w środki na realizację do 

końca bieżącego roku wypłat świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów. i  up W0JE'A!pDY DOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021.MJ
Urząd Miasta 
Nowa Ruda

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UM Nowa Ruda
0,00

85502 2010 72 000,00 0,00
razem 72 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021.MJ
Urząd Miasta 
Oleśnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UM Oleśnica
582 000,00

85502 2010 0,00 273 000,00
razem 582 000,00 273 000,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

Zwiększenia dokonuje z przeznaczeniem na zabezpieczenie gmin w środki na realizację do 

końca bieżącego roku wypłat świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów. z W 0 J E W C D Y  D C I .MORSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.202 l.M J
Urząd Miasta 
Piechowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UM Piechowice
74 000,00

85502 2010 0,00 0,00
razem 74 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021. MJ
Urząd Miasta 
Pieszyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UM Pieszyce
33 000,00

85502 2010 0,00 0,00
razem 33 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021.MJ
Urząd Miasta 
Szczawno Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UM Szczawno Zdrój
135 000,00

85502 2010 0,00 0,00
razem 135 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021.LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.202 l.M J
Urząd Miasta 
Szklarska Poręba

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UM Szklarska Poręba
0,00

85502 2010 108 000,00 0,00
razem 108 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.202l.LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021.RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021.MJ
Urząd Miasta 
Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UM Świdnica
0,00

85502 2010 0,00 393 000,00
razem 0,00 393 000,00

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

ZS.3111.142.2021.LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021.RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

Zwiększenia dokonuje z przeznaczeniem na zabezpieczenie gmin w środki na realizację do 

końca bieżącego roku wypłat świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.
Z up. WO

Cel

Finansów



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021.MJ
Urząd Miasta 
Świebodzice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UM Świebodzice
33 000,00

85502 2010 0,00 0,00
razem 33 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



FB-BP.3111.407.2021.MJ
Urząd Miasta 
Wałbrzych

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UM Wałbrzych
719 000,00

85502 2010 0,00 400 000,00
razem 719 000,00 400 000,00

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

ZS.3111.142.2021.LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

Zwiększenia dokonuje z przeznaczeniem na zabezpieczenie gmin w środki na realizację do 

końca bieżącego roku wypłat świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.
Z up. WOJE'

Celira



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021. MJ
Urząd Miasta 
Wojcieszów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UM Wojcieszów
9 000,00

85502 2010 0,00 0,00
razem 9 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021.MJ
Urząd Miasta 
Wroclaw

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 
05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UM Wrocław
0,00 7 918 000,00

85502 2010 0,00 315 000,00
razem 0,00 8 233 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskami Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP- 
ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

Zwiększenia dokonuje z przeznaczeniem na zabezpieczenie gminy w środki na realizację do 
końca bieżącego roku wypłat świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach 
rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie 
zasiłków dla opiekunów, oraz na zabezpieczenie gminy w środki na wypłaty świadczeń 
wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu 
dzieci (Dz.U.2021, poz. 1162).

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 - Pomoc i integracja społeczna,
Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi,
Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 
opiekunów ( rozdział 85502)
Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

Z Lip.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.202 l.MJ
Urząd Miasta 
Zawidów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UM Zawidów
98 000,00

85502 2010 0,00 0,00
razem 98 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021JRZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021. MJ
Urząd Miasta 
Złotoryja

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UM Złotoryja
239 000,00

85502 2010 0,00 0,00
razem 239 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021.MJ
Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UMiG Bardo
115 000,00

85502 2010 81 000,00 0,00
razem 196 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.202 l.M J
Urząd Miasta i Gminy 
Bierutów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UMiG Bierutów
5 000,00

85502 2010 332 000,00 0,00
razem 337 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.202l.LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.202 l.M J
Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UMiG Bogatynia
0,00

85502 2010 157 000,00 0,00
razem 157 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021.MJ
Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UMiG Chocianów
254 000,00

85502 2010 0,00 0,00
razem 254 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021.LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021.MJ
Urząd Miasta i Gminy 
Głuszyca

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UMiG Głuszyca
172 000,00

85502 2010 105 000,00 0,00
razem 277 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021.MJ
Urząd Miasta i Gminy 
Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UMiG Góra
340 000,00

85502 2010 0,00 0,00
razem 340 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021.MJ
Urząd Miasta i Gminy 
Jelcz-Laskowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UMiG Jelcz-Laskowice
0,00

85502 2010 42 000,00 0,00
razem 42 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.202 l.M J
Urząd Miasta i Gminy 
Lądek Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UMiG Lądek Zdrój
33 000,00

85502 2010 0,00 0,00
razem 33 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5-Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021.MJ
Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UMiG Lubawka
105 000,00

85502 2010 0,00 0,00
razem 105 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021.MJ
Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UMiG Lwówek Śląski
0,00

85502 2010 0,00 60 000,00
razem 0,00 60 000,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

Zwiększenia dokonuje z przeznaczeniem na zabezpieczenie gmin w środki na realizację do 

końca bieżącego roku wypłat świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów. ,,



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021.MJ
Urząd Miasta i Gminy 
Międzybórz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UMiG Międzybórz
34 000,00

85502 2010 80 000,00 0,00
razem 114 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021.MJ
Urząd Miasta i Gminy 
Międzylesie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UMiG Międzylesie
114 000,00

85502 2010 281 000,00 0,00
razem 395 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021. MJ
Urząd Miasta i Gminy 
Milicz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UMiG Milicz
23 000,00

85502 2010 0,00 0,00
razem 23 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021.MJ
Urząd Miasta i Gminy 
Mirsk

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UMiG Mirsk
66 000,00

85502 2010 0,00 0,00
razem 66 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021.MJ
Urząd Miasta i Gminy 
Nowogrodziec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UMiG Nowogrodziec
0,00

85502 2010 51 000,00 0,00
razem 51 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021.MJ
Urząd Miasta i Gminy 
Polkowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UMiG Polkowice
166 000,00

85502 2010 0,00 0,00
razem 166 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021.MJ
Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UMiG Prochowice
0,00

85502 2010 0,00 7 000,00
razem 0,00 7 000,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

Zwiększenia dokonuje z przeznaczeniem na zabezpieczenie gmin w środki na realizację do 

końca bieżącego roku wypłat świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.202 l.M J
Urząd Miasta i Gminy 
Prusice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UMiG Prusice
0,00

85502 2010 382 000,00 0,00
razem 382 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021. MJ
Urząd Miasta i Gminy 
Sobótka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UMiG Sobótka
0,00

85502 2010 369 000,00 0,00
razem 369 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021. MJ
Urząd Miasta i Gminy 
Stronie Śląskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UMiG Stronie Śląskie
72 000,00

85502 2010 45 000,00 0,00
razem 117 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021.RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.

k



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.202 l.M J
Urząd Miasta i Gminy 
Strzegom

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UMiG Strzegom
32 000,00

85502 2010 0,00 0,00
razem 32 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021.MJ
Urząd Miasta i Gminy 
Syców

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UMiG Syców
0,00

85502 2010 101 000,00 0,00
razem 101 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021.MJ
Urząd Miasta i Gminy 
Ścinawa

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UMiG Ścinawa
0,00

85502 2010 67 000,00 0,00
razem 67 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021.MJ
Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UMiG Świerzawa
196 000,00

85502 2010 0,00 0,00
razem 196 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021.RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021. MJ
Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UMiG Trzebnica
0,00

85502 2010 189 000,00 0,00
razem 189 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.202l.RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021. MJ
Urząd Miasta i Gminy 
Węgliniec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UMiG Węgliniec
0,00

85502 2010 120 000,00 0,00
razem 120 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021.MJ
Urząd Miasta i Gminy 
Wiązów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UMiG Wiązów
0,00

85502 2010 210 000,00 0,00
razem 210 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021. MJ
Urząd Miasta i Gminy 
Ziębice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UMiG Ziębice
163 000,00

85502 2010 0,00 0,00
razem 163 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021. MJ
Urząd Miasta i Gminy 
Złoty Stok

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UMiG Złoty Stok
114 000,00

85502 2010 274 000,00 0,00
razem 388 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021.MJ
Urząd Gminy 
Ciepłowody

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UG Ciepłowody
131 000,00

85502 2010 178 000,00 0,00
razem 309 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021. MJ
Urząd Gminy 
Cieszków

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UG Cieszków
0,00

85502 2010 60 000,00 0,00
razem 60 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021.MJ
Urząd Gminy 
Dobromierz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UG Dobromierz
0,00

85502 2010 180 000,00 0,00
razem 180 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021.RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021.MJ
Urząd Gminy 
Domaniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UG Domaniów
123 000,00

85502 2010 38 000,00 0,00
razem 161 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021. MJ
Urząd Gminy 
Dziadowa Kłoda

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UG Dziadowa Kłoda
0,00

85502 2010 118 000,00 0,00
razem 118 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.202 l.M J
Urząd Gminy 
Gaworzyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UG Gaworzyce
65 000,00

85502 2010 0,00 0,00
razem 65 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021.MJ
Urząd Gminy 
Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UG Głogów
98 000,00

85502 2010 0,00 0,00
razem 98 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.202l.LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021.RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021.MJ
Urząd Gminy 
Grębocice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UG Grębocice
74 000,00

85502 2010 0,00 0,00
razem 74 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



FB-BP.3111.407.2021.MJ
Urząd Gminy 
Gromadka

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UG Gromadka
23 000,00

85502 2010 0,00 0,00
razem 23 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.202 l.M J
Urząd Gminy 
Jemielno

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UG Jemielno
48 000,00

85502 2010 0,00 0,00
razem 48 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021.MJ
Urząd Gminy 
Kamieniec Ząbkowicki

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060 UG Kamieniec 

Ząbkowicki
126 000,00

85502 2010 51 000,00 0,00
razem 177 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021.MJ
Urząd Gminy 
Kondratowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UG Kondratowice
196 000,00

85502 2010 107 000,00 0,00
razem 303 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021.MJ
Urząd Gminy 
Kostomłoty

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UG Kostomłoty
24 000,00

85502 2010 48 000,00 0,00
razem 72 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.202 l.MJ
Urząd Gminy 
Krośnice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UG Krośnice
0,00

85502 2010 21 000,00 0,00
razem 21 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021. MJ
Urząd Gminy 
Krotoszyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UG Krotoszyce
15 000,00

85502 2010 0,00 0,00
razem 15 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021.MJ
Urząd Gminy 
Kunice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UG Kunice
0,00

85502 2010 30 000,00 0,00
razem 30 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021.MJ
Urząd Gminy 
Lewin Kłodzki

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UG Lewin Kłodzki
0,00

85502 2010 4 000,00 0,00
razem 4 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.202l.RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021. MJ
Urząd Gminy 
Łagiewniki

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UG Łagiewniki
0,00

85502 2010 6 000,00 0,00
razem 6 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełno sprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021.MJ
Urząd Gminy 
Malczyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UG Malczyce
104 000,00

85502 2010 175 000,00 0,00
razem 279 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.202l.RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.
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FB-BP.3111.407.2021.MJ
Urząd Gminy 
Marcinowice

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UG Marcinowice
1 000,00

85502 2010 0,00 0,00
razem 1 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



FB-BP.3111.407.2021.MJ
Urząd Gminy 
Mietków

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UG Mietków
95 000,00

85502 2010 0,00 0,00
razem 95 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021.MJ
Urząd Gminy 
Miłkowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UG Miłkowice
0,00

85502 2010 41 000,00 0,00
razem 41 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021.MJ
Urząd Gminy 
Niechlów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UG Niechlów
26 000,00

85502 2010 0,00 0,00
razem 26 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

Urząd Gminy 
Oleśnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UG Oleśnica
0,00

85502 2010 35 000,00 0,00
razem 35 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.407.202 l.M J



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021.MJ
Urząd Gminy 
Osiecznica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UG Osiecznica
0,00

85502 2010 150 000,00 0,00
razem 150 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



FB-BP.3111.407.202 l.M J
Urząd Gminy 
Paszowice

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UG Paszowice
0,00

85502 2010 121 000,00 0,00
razem 121 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021.MJ
Urząd Gminy 
Pęcław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UG Pęcław
0,00

85502 2010 110 000,00 0,00
razem 110 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021.MJ
Urząd Gminy 
Pielgrzymka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UG Pielgrzymka
0,00

85502 2010 46 000,00 0,00
razem 46 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021. MJ
Urząd Gminy 
Podgórzyn

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UG Podgórzyn
0,00

85502 2010 296 000,00 0,00
razem 296 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021. MJ
Urząd Gminy 
Przeworno

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UG Przeworno
0,00

85502 2010 120 000,00 0,00
razem 120 000,00 0,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskami Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nx ZP- 

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021.MJ
Urząd Gminy 
Rudna

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UG Rudna
20 000,00

85502 2010 0,00 0,00
razem 20 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021.MJ
Urząd Gminy 
Stara Kamienica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UG Stara Kamienica
8 000,00

85502 2010 0,00 0,00
razem 8 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021.MJ
Urząd Gminy 
Stare Bogaczowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UG Stare Bogaczowice
20 000,00

85502 2010 0,00 0,00
razem 20 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021.MJ
Urząd Gminy 
Stoszowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UG Stoszowice
11 000,00

85502 2010 0,00 0,00
razem 11 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021. MJ
Urząd Gminy 
Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UG Świdnica
0,00

85502 2010 130 000,00 0,00
razem 130 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.202 l.M J
Urząd Gminy 
Udanin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UG Udanin
111 000,00

85502 2010 0,00 0,00
razem 111 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021.MJ
Urząd Gminy 
Walim

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UG Walim
0,00

85502 2010 88 000,00 0,00
razem 88 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021. MJ
Urząd Gminy 
Wądroże Wielkie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UG Wądroże Wielkie
150 000,00

85502 2010 0,00 0,00
razem 150 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021.MJ
Urząd Gminy 
Zagrodno

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UG Zagrodno
13 000,00

85502 2010 48 000,00 0,00
razem 61 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021.LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021.RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 listopada 2021 r.

FB-BP.3111.407.2021.MJ
Urząd Gminy 
Żukowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 

05 listopada 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855
85501 2060

UG Żukowice
0,00

85502 2010 73 000,00 0,00
razem 73 000,00 0,00

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

ZS.3111.142.2021 .LP oraz ZP-ZS.3111.143.2021 .RZ z dnia 04 listopada 2021 r.

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 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów ( rozdział 85502)

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci ( rozdział 85501)

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

dochodów.
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