
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.492.202 l.GF

Urząd Miasta 
Boguszów-Gorce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 391/2021 z dnia 

16 grudnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85502 2010 UM Boguszów-Gorce 70 000,00
razem 70 000,00

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

ZS.3111.188.2021.BS z dnia 15 grudnia 2021 r.

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych 

Skarbu Państwa, które muszą być wypłacone do dnia 31.12.2021 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.
Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 

stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.492.2021. GF

Urząd Miasta 
Polanica-Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 391/2021 z dnia 

16 grudnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85502 2010 UM Polanica-Zdrój 20 200,00
razem 20 200,00

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

ZS.3111.188.2021.BS z dnia 15 grudnia 2021 r.

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych 

Skarbu Państwa, które muszą być wypłacone do dnia 31.12.2021 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.
Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 

stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.492.202 l.GF

Urząd Miasta 
Szczawno-Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 391/2021 z dnia 

16 grudnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85502 2010 UM Szczawno-Zdrój 13 500,00
razem 13 500,00

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

ZS.3111.188.2021.BS z dnia 15 grudnia 2021 r.

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych 

Skarbu Państwa, które muszą być wypłacone do dnia 31.12.2021 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.
Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.492.2021. GF

Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 391/2021 z dnia 

16 grudnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85502 2010 UMiG Bardo 18 600,00
razem 18 600,00

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

ZS.3111.188.202l.BS z dnia 15 grudnia 2021 r.

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych 

Skarbu Państwa, które muszą być wypłacone do dnia 31.12.2021 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.
Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 

stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.492.202 l.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Mirsk

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 391/2021 z dnia 

16 grudnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85502 2010 UMiG Mirsk 57 000,00
razem 57 000,00

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

ZS.3111.188.2021.BS z dnia 15 grudnia 2021 r.

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych 

Skarbu Państwa, które muszą być wypłacone do dnia 31.12.2021 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.
Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.492.2021.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Pieńsk

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 391/2021 z dnia 

16 grudnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85502 2010 UMiG Pieńsk 74 500,00
razem 74 500,00

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

ZS.3111.188.2021.BS z dnia 15 grudnia 2021 r.

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych 

Skarbu Państwa, które muszą być wypłacone do dnia 31.12.2021 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.
Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 

stronie dochodów.

(b m k ,



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.492.202 l.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Polkowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 391/2021 z dnia 

16 grudnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85502 2010 UMiG Polkowice 32 400,00
razem 32 400,00

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

ZS.3111.188.2021.BS z dnia 15 grudnia 2021 r.

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych 

Skarbu Państwa, które muszą być wypłacone do dnia 31.12.2021 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.
Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.492.2021.GF

Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 391/2021 z dnia 

16 grudnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85502 2010 UMiG Prochowice 44 409,00
razem 44 409,00

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

ZS.3111.188.2021.BS z dnia 15 grudnia 2021 r.

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych 

Skarbu Państwa, które muszą być wypłacone do dnia 31.12.2021 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.
Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 

stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.492.2021. GF

Urząd Miasta i Gminy 
Syców

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 391/2021 z dnia 

16 grudnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85502 2010 UMiG Syców 14 300,00
razem 14 300,00

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

ZS.3111.188.2021.BS zdnia 15 grudnia2021 r.

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych 

Skarbu Państwa, które muszą być wypłacone do dnia 31.12.2021 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.
Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.492.202 l.GF

Urząd Gminy 
Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 391/2021 z dnia 

16 grudnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85502 2010 UG Głogów 7 800,00
razem 7 800,00

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

ZS.3111.188.2021.BS z dnia 15 grudnia 2021 r.

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych 

Skarbu Państwa, które muszą być wypłacone do dnia 31.12.2021 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.
Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 

stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.492.2021.GF

Urząd Gminy 
Gromadka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 391/2021 z dnia 

16 grudnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85502 2010 UG Gromadka 45 900,00
razem 45 900,00

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

ZS.3111.188.2021.BS z dnia 15 grudnia 2021 r.

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych 

Skarbu Państwa, które muszą być wypłacone do dnia 31.12.2021 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.
Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.492.202 l.GF

Urząd Gminy 
Kostomłoty

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 391/2021 z dnia 

16 grudnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85502 2010 UG Kostomłoty 14 394,00
razem 14 394,00

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

ZS.3111.188.2021.BS zdnia 15 grudnia2021 r.

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych 

Skarbu Państwa, które muszą być wypłacone do dnia 31.12.2021 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.
Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 

stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.492.202 l.GF

Urząd Gminy 
Kotla

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 391/2021 z dnia 

16 grudnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85502 2010 UG Kotla 23 410,00
razem 23 410,00

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

ZS.3111.188.2021.BS zdnia 15 grudnia2021 r.

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych 

Skarbu Państwa, które muszą być wypłacone do dnia 31.12.2021 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.
Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 

stronie dochodów.

r . d̂iwki



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.492.2021.GF

Urząd Gminy 
Lubin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 391/2021 z dnia 

16 grudnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85502 2010 UG Lubin 39 000,00
razem 39 000,00

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

ZS.3111.188.2021.BS z dnia 15 grudnia 2021 r.

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych 

Skarbu Państwa, które muszą być wypłacone do dnia 31.12.2021 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.
Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.492.2021.GF

Urząd Gminy 
Mściwojów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 391/2021 z dnia 

16 grudnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85502 2010 UG Mściwojów 6 066,00
razem 6 066,00

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

ZS.3111.188.2021.BS zdnia 15 grudnia2021 r.

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych 

Skarbu Państwa, które muszą być wypłacone do dnia 31.12.2021 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.
Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.492.2021.GF

Urząd Gminy 
Podgórzyn

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 391/2021 z dnia 

16 grudnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85502 2010 UG Podgórzyn 20 000,00
razem 20 000,00

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

ZS.3111.188.2021.BS z dnia 15 grudnia 2021 r.

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych 

Skarbu Państwa, które muszą być wypłacone do dnia 31.12.2021 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.
Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 

stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.492.202 l.GF

Urząd Gminy 
Złotoryja

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 391/2021 z dnia 

16 grudnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85502 2010 UG Złotoryja 4 500,00
razem 4 500,00

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

ZS.3111.188.2021.BS zdnia 15 grudnia2021 r.

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych 

Skarbu Państwa, które muszą być wypłacone do dnia 31.12.2021 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.
Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2021 po 

stronie dochodów.


