
FB-BP.3111.495.2021. MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

Urząd Gminy 
Bolesławiec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 392/2021 

z dnia 17 grudnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

855 85503 2010 UG Bolesławiec 20,00

Razem: 20,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.191.2021.JGO z dnia 13 grudnia 2021 r. Środki przeznaczone są na 

uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w 2021 r. związku z realizacją 

zadań o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej 

Rodziny. Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują

odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie 

zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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

stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY D O Ł K O W E G O

DOjbflń ¡L  J
Celina Maneńa Oziedziah

d y r e k to r  Vv i\02JAŁU
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.495.2021.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

Urząd Gminy 
Borów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 392/2021 

z dnia 17 grudnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

855 85503 2010 UG Borów 4,00

Razem: 4,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.191.2021 .JGO z dnia 13 grudnia 2021 r. Środki przeznaczone są na 

uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w 2021 r. związku z realizacją 

zadań o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej 

Rodziny. Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują

odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie 

zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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

stronie dochodów.

Zup
■WOJEWODY OÔ HOŚLĄSKIEGO

Finansów j Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.495.2021.MK

Urząd Gminy 
Chojnów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 392/2021 

z dnia 17 grudnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

855 85503 2010 UG Chojnów 39,00

Razem: 39,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.191.2021.JGO z dnia 13 grudnia 2021 r. Środki przeznaczone są na 

uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w 2021 r. związku z realizacją 

zadań o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej 

Rodziny. Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują

odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie 

zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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

stronie dochodów.
ZuP' WOJEWODY DO

-  - ń \Wn. T  i Y^fMSWEGO



FB-BP.3111.495.2021.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

Urząd Gminy 
Cieszków

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 392/2021 

z dnia 17 grudnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

855 85503 2010 UG Cieszków 21,00

Razem: 21,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.191.2021 JG O  z dnia 13 grudnia 2021 r. Środki przeznaczone są na 

uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w 2021 r. związku z realizacją 

zadań o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej 

Rodziny. Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują

odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie 

zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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

stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNO$USKIEGO

Celina Martena Dziedział 
DYREKTOR Vv,felAŁU

Finansów i Budżetu
\



FB-BP.3111.495.2021. MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

Urząd Gminy 
Czernica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 392/2021 

z dnia 17 grudnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

855 85503 2010 UG Czernica 103,00

Razem: 103,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.191.2021.JGO z dnia 13 grudnia 2021 r. Środki przeznaczone są na 

uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w 2021 r. związku z realizacją 

zadań o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej 

Rodziny. Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują

odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie 

zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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

stronie dochodów.

Z * ' ^ j ^ i0 9 a p t u m e e o
Celiha M arzena Tfri j  ■

dyrektorTFino 7 W' ^lAŁUFinansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.495.2021. MK

Urząd Gminy 
Długołęka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 392/2021 

z dnia 17 grudnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

855 85503 2010 UG Długołęka 264,00

Razem: 264,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.191.2021.JGO z dnia 13 grudnia 2021 r. Środki przeznaczone są na 

uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w 2021 r. związku z realizacją 

zadań o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej 

Rodziny. Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują

odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie 

zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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

stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzana Dziedziak
DYREKTOR W ('DZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.495.2021 .MK

Urząd Gminy 
Dobromierz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 392/2021 

z dnia 17 grudnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

855 85503 2010 UG Dobromierz 21,00

Razem: 21,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.191.2021.JGO z dnia 13 grudnia 2021 r. Środki przeznaczone są na 

uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w 2021 r. związku z realizacją 

zadań o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej 

Rodziny. Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują

odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie 

zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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

stronie dochodów.

Z up WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

' u O M u L ' '  . ,Celina M arzena D zied zia t  
DYREKTOR Vv .'^ZIaŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.495.2021.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

Urząd Gminy 
Dobroszyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 392/2021 

z dnia 17 grudnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

855 85503 2010 UG Dobroszyce 21,00

Razem: 21,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.191.2021.JGO z dnia 13 grudnia 2021 r. Środki przeznaczone są na 

uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w 2021 r. związku z realizacją 

zadań o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej 

Rodziny. Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują

odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie 

zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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

stronie dochodów.
I  up. WOJBAfODY DuLHOŚ^LĄSKIEGO

CelindManenaDziedziak
d y r e k to r  w PL.IAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.495.2021.MK

Urząd Gminy 
Domaniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 392/2021 

z dnia 17 grudnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

855 85503 2010 UG Domaniów 30,00

Razem: 30,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.191.2021.JGO z dnia 13 grudnia 2021 r. Środki przeznaczone są na 

uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w 2021 r. związku z realizacją 

zadań o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej 

Rodziny. Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują

odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie 

zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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

stronie dochodów.

d yr ek to r  
Finansów i Budżetu

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

■elind Marzena



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.495.2021.MK

Urząd Gminy 
Gaworzyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 392/2021 

z dnia 17 grudnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

855 85503 2010 UG Gaworzyce 21,00

Razem: 21,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.191.2021 .JGO z dnia 13 grudnia 2021 r. Środki przeznaczone są na 

uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w 2021 r. związku z realizacją 

zadań o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej 

Rodziny. Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują

odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie 

zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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

stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DulNOŚLĄSKIEGO

^1 \f\Jt D. f.-. i
Celina Marzena Dziedziak 

d y re k to r  w o z im łu  
Finansów i Durjźetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.495.2021. MK

Urząd Gminy 
Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 392/2021 

z dnia 17 grudnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

855 85503 2010 UG Głogów 21,00

Razem: 21,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.191.2021.JGO z dnia 13 grudnia 2021 r. Środki przeznaczone są na 

uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w 2021 r. związku z realizacją 

zadań o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej 

Rodziny. Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują

odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie 

zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Firf ?  V^IAŁU Finansów i Budżetu

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.3111.495.2021. MK

Urząd Gminy 
Jemielno

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 392/2021 

z dnia 17 grudnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

855 85503 2010 UG Jemielno 14,00

Razem: 14,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.191.2021.JGO z dnia 13 grudnia 2021 r. Środki przeznaczone są na 

uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w 2021 r. związku z realizacją 

zadań o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej 

Rodziny. Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują

odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie 

zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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

stronie dochodów. Z up

'-'Pensów i Bucboii i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.495.2021.MK

Urząd Gminy 
Jerzmanowa

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 392/2021 

z dnia 17 grudnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

855 85503 2010 UG Jerzmanowa 7,00

Razem: 7,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.191.2021 JG O  z dnia 13 grudnia 2021 r. Środki przeznaczone są na 

uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w 2021 r. związku z realizacją 

zadań o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej 

Rodziny. Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują

odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie 

zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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

stronie dochodów.

Z up. WOtE^OpY DuLiMOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena. Dziedziak 
DYREKTOR VvVv ZlAŁU

Finansów i Budżetu
T

/



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.495.2021. MK

Urząd Gminy 
Jeżów Sudecki

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 392/2021 

z dnia 17 grudnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

855 85503 2010 UG Jeżów Sudecki 110,00

Razem: 110,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.191.2021.JGO z dnia 13 grudnia 2021 r. Środki przeznaczone są na 

uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w 2021 r. związku z realizacją 

zadań o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej 

Rodziny. Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują

odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie 

zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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

stronie dochodów.

Z up. WOJE^ggir - U^ ° ^ SK,EG0

Celina Marzena pziedzial'<■ 
DYREKTOR Vv,VlAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.495.2021.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

Urząd Gminy 
Kamienna Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 392/2021 

z dnia 17 grudnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

855 85503 2010 UG Kamienna Góra 22,00

Razem: 22,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.191.2021 JG O  z dnia 13 grudnia 2021 r. Środki przeznaczone są na 

uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w 2021 r. związku z realizacją 

zadań o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej 

Rodziny. Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują

odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie 

zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

REKTOR £
Nnansów i Bydźetu

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

stronie dochodów. ,



FB-BP.3111.495.2021.MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

Urząd Gminy 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 392/2021 

z dnia 17 grudnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

855 85503 2010 UG Kłodzko 39,00

Razem: 39,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.191.2021.JGO z dnia 13 grudnia 2021 r. Środki przeznaczone są na 

uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w 2021 r. związku z realizacją 

zadań o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej 

Rodziny. Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują

odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie 

zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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

stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

Dziedziak
D ziału
udżetu

Cehna Marzen 
DYREKTOR 

Finansów i\)



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.495.2021.MK

Urząd Gminy 
Kobierzyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 392/2021 

z dnia 17 grudnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

855 85503 2010 UG Kobierzyce 87,00

Razem: 87,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.191.2021.JGO z dnia 13 grudnia 2021 r. Środki przeznaczone są na 

uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w 2021 r. związku z realizacją 

zadań o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej 

Rodziny. Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują

odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie 

zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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

stronie dochodów.
Z up. w o je w o d y  d o l n o ś l ą s k i e g o

' / i/l 1 fj Q (  J 
Celiha Marzena Dziedziak 

d y r e k to r  v\yoiim łu  
Finansów I Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.495.2021. MK

Urząd Gminy 
Kondratowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 392/2021 

z dnia 17 grudnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

855 85503 2010 UG Kondratowice 83,00

Razem: 83,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.191.2021.JGO z dnia 13 grudnia 2021 r. Środki przeznaczone są na 

uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w 2021 r. związku z realizacją 

zadań o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej 

Rodziny. Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują

odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie 

zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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

stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOliNOŚLĄSKIEGO

/

Celina Marzena Dziedziak
DYREKTOR W.DZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.495.2021.MK

Urząd Gminy 
Kostomłoty

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 392/2021 

z dnia 17 grudnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

855 85503 2010 UG Kostomłoty 16,00

Razem: 16,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.191.2021.JGO z dnia 13 grudnia 2021 r. Środki przeznaczone są na 

uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w 2021 r. związku z realizacją 

zadań o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej 

Rodziny. Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują

odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie 

zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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

stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Dziedziak 
SZihŁU 

Finansów i Budżetu

Celiną Marzena, 
d y r ś k to r W -



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.495.2021. MK

Urząd Gminy 
Krotoszyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 392/2021 

z dnia 17 grudnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

855 85503 2010 UG Krotoszyce 38,00

Razem: 38,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.191.2021.JGO z dnia 13 grudnia 2021 r. Środki przeznaczone są na 

uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w 2021 r. związku z realizacją 

zadań o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej 

Rodziny. Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują

odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie 

zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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

stronie dochodów.

z  up. WOJEWODY OOŁŃ^ŚLĄSKIEGO 

Finansów I Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.495.2021.MK

Urząd Gminy 
Kunice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 392/2021 

z dnia 17 grudnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

855 85503 2010 UG Kunice 16,00

Razem: 16,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.191.2021 JG O  z dnia 13 grudnia 2021 r. Środki przeznaczone są na 

uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w 2021 r. związku z realizacją 

zadań o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej 

Rodziny. Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują

odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie 

zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

« i OR\,v, ^¿ iaŁU
Finansów i Budżetu

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.3111.495.202 l.M K

Urząd Gminy 
Lubań

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 392/2021 

z dnia 17 grudnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

855 85503 2010 UG Lubań 50,00

Razem: 50,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.191.2021.JGO z dnia 13 grudnia 2021 r. Środki przeznaczone są na 

uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w 2021 r. związku z realizacją 

zadań o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej 

Rodziny. Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują

odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie 

zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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

strome dochodów.

z up. w ojew ody do lnośląskiego

Celina Marzena Dziedzin/'
DYREKTORW fOllAŁU

Finansów ¡'Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.495.2021.MK

Urząd Gminy 
Łagiewniki

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 392/2021 

z dnia 17 grudnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

855 85503 2010 UG Łagiewniki 24,00

Razem: 24,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.191.2021.JGO z dnia 13 grudnia 2021 r. Środki przeznaczone są na 

uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w 2021 r. związku z realizacją 

zadań o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej 

Rodziny. Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują

odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie 

zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Z up

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

stronie dochodów.

MSKIEGO

Finensćw i Budżetu^
T



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.495.202 l.MK

Urząd Gminy 
Malczyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 392/2021 

z dnia 17 grudnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

855 85503 2010 UG Malczyce 5,00

Razem: 5,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.191.2021.JGO z dnia 13 grudnia 2021 r. Środki przeznaczone są na 

uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w 2021 r. związku z realizacją 

zadań o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej 

Rodziny. Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują

odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie 

zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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

stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

/4. ' . , /~ \
C elinaM arzena D ziedziak  

DY REKtORw  f¿.ZiaŁU 
Finansów i BiMżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.495.2021. MK

Urząd Gminy 
Marciszów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 392/2021 

z dnia 17 grudnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

855 85503 2010 UG Marciszów 37,00

Razem: 37,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.191.2021.JGO z dnia 13 grudnia 2021 r. Środki przeznaczone są na 

uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w 2021 r. związku z realizacją 

zadań o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej 

Rodziny. Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują

odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie 

zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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.3111.495.2021. MK

Urząd Gminy 
Miękinia

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 392/2021 

z dnia 17 grudnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

855 85503 2010 UG Miękinia 71,00

Razem: 71,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.191.2021.JGO z dnia 13 grudnia 2021 r. Środki przeznaczone są na 

uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w 2021 r. związku z realizacją 

zadań o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej 

Rodziny. Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują

odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie 

zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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

stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

j * /  |
Celina Marzena'Dzicdziaf' 

DYREKTOR WTtiZIAŁlJ 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.495.2021.MK

Urząd Gminy 
Miłkowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 392/2021 

z dnia 17 grudnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

855 85503 2010 UG Miłkowice 47,00

Razem: 47,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.191.2021 .JGO z dnia 13 grudnia 2021 r. Środki przeznaczone są na 

uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w 2021 r. związku z realizacją 

zadań o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej 

Rodziny. Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują

odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie 

zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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

stronie dochodów.

Z up. WdjB/.'Q0Y DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena Dziedziak
DYREKTOR W,'LZiAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.495.2021.MK

Urząd Gminy 
Mysłakowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 392/2021 

z dnia 17 grudnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

855 85503 2010 UG Mysłakowice 102,00

Razem: 102,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.191.2021.JGO z dnia 13 grudnia 2021 r. Środki przeznaczone są na 

uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w 2021 r. związku z realizacją 

zadań o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej 

Rodziny. Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują

odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie 

zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Z up. W0&WODY DatfflpŚLĄSKIEGO

Celina Martina Dziedziak 
DYREKTOR WYOLi ALU

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.3111.495.2021.MK

Urząd Gminy 
Nowa Ruda

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 392/2021 

z dnia 17 grudnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

855 85503 2010 UG Nowa Ruda 91,00

Razem: 91,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.191.2021.JGO z dnia 13 grudnia 2021 r. Środki przeznaczone są na 

uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w 2021 r. związku z realizacją 

zadań o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej 

Rodziny. Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują

odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie 

zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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

stronie dochodów.
Zup. WO^WODY,DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Warzend Dziedziak
DYREKTOR W .'DZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.495.2021.MK

Urząd Gminy 
Oleśnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 392/2021 

z dnia 17 grudnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

855 85503 2010 UG Oleśnica 16,00

Razem: 16,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.191.2021 .JGO z dnia 13 grudnia 2021 r. Środki przeznaczone są na 

uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w 2021 r. związku z realizacją 

zadań o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej 

Rodziny. Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują

odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie 

zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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

stronie dochodów.
Z up. w o jew o d y  dolnośląskiego

' / r\
yedziak 
■imŁU

r Marzena D? 
D Y R E i ( f M ;  

Finansów i Hudż<



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.495.2021. MK

Urząd Gminy 
Oława

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 392/2021 

z dnia 17 grudnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

855 85503 2010 UG Oława 74,00

Razem: 74,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.191.2021.JGO z dnia 13 grudnia 2021 r. Środki przeznaczone są na 

uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w 2021 r. związku z realizacją 

zadań o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej 

Rodziny. Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują

odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie 

zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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

stronie dochodów. Z up. WOJFW0DY DOkffóŚLĄSKIEGO

Celina Dziedziak
DYREKTOR IWOZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.495.2021. MK

Urząd Gminy 
Osiecznica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 392/2021 

z dnia 17 grudnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

855 85503 2010 UG Osiecznica 280,00

Razem: 280,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.191.2021.JGO z dnia 13 grudnia 2021 r. Środki przeznaczone są na 

uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w 2021 r. związku z realizacją 

zadań o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej 

Rodziny. Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują

odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie 

zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

DYREKTOR 'v . ,tz,nŁU ’ 
Finansów i Buchtetu

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

stronie dochodów. 2 up. WOJEWODY DOLIŃSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.495.2021.MK

Urząd Gminy 
Paszowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 392/2021 

z dnia 17 grudnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

855 85503 2010 UG Paszowice 1,00

Razem: 1,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.191.2021.JGO z dnia 13 grudnia 2021 r. Środki przeznaczone są na 

uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w 2021 r. związku z realizacją 

zadań o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej 

Rodziny. Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują

odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie 

zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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

stronie dochodów.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

Ce1ina'ljł44Mti miedziak
DYREKTOR Vv,l£iaŁ.U 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.495.2021. MK

Urząd Gminy 
Pęcław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 392/2021 

z dnia 17 grudnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

855 85503 2010 UG Pęcław 7,00

Razem: 7,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.191.2021.JGO z dnia 13 grudnia 2021 r. Środki przeznaczone są na 

uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w 2021 r. związku z realizacją 

zadań o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej 

Rodziny. Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują

odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie 

zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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

stronie dochodów.

Z up. W C ^ ^ D ^ L A S K E G O

Celina Marzcnń Ózicdzia!' 
DYREKTOR d .t i ir tŁ U  

Finansów i Gadżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.495.2021. MK

Urząd Gminy 
Podgórzyn

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 392/2021 

z dnia 17 grudnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

855 85503 2010 UG Podgórzyn 4,00

Razem: 4,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.191.2021.JGO z dnia 13 grudnia 2021 r. Środki przeznaczone są na 

uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w 2021 r. związku z realizacją 

zadań o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej 

Rodziny. Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują

odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie 

zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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

stronie dochodów.

Z up. WMfcwDDY Dyd^tóLASKIEGO
' 'v

Celina Marzetfo. Dziedziak 
DYREKTOR VvYLIimŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.495.2021.MK

Urząd Gminy 
Rudna

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 392/2021 

z dnia 17 grudnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

855 85503 2010 UG Rudna 15,00

Razem: 15,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.191.2021.JGO z dnia 13 grudnia 2021 r. Środki przeznaczone są na 

uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w 2021 r. związku z realizacją 

zadań o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej 

Rodziny. Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują

odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie 

zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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

stronie dochodów.

Z up. WOJtWODY, DOLNOŚLĄSKIEGO
m c k OCelina MarzeHit Dziedziak 

DYREKTOR 'LyL Ii/^U  
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.495.2021.MK

Urząd Gminy 
Ruja

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 392/2021 

z dnia 17 grudnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

855 85503 2010 UG Ruja 46,00

Razem: 46,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.191.2021.JGO z dnia 13 grudnia 2021 r. Środki przeznaczone są na 

uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w 2021 r. związku z realizacją 

zadań o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej 

Rodziny. Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują

odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie 

zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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

stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Mnrzehę. Dziedziak 
DYREKTORf£. ;; :.imcU 

Finansów i,Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.495.2021.MK

Urząd Gminy 
Stare Bogaczowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 392/2021 

z dnia 17 grudnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

855 85503 2010 UG Stare Bogaczowice 5,00

Razem: 5,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.191.2021.JGO z dnia 13 grudnia 2021 r. Środki przeznaczone są na 

uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w 2021 r. związku z realizacją 

zadań o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej 

Rodziny. Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują

odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie 

zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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

stronie dochodów.

Z UP' dolnośląskiego

Celina Marzekci Dziedziak
d y r e k to r  \  - i /eu

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.495.2021. MK

Urząd Gminy 
Stoszowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 392/2021 

z dnia 17 grudnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

855 85503 2010 UG Stoszowice 14,00

Razem: 14,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.191.2021.JGO z dnia 13 grudnia 2021 r. Środki przeznaczone są na 

uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w 2021 r. związku z realizacją 

zadań o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej 

Rodziny. Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują

odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie 

zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Zup

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

stronie dochodów.

Finansów i i W ^



FB-BP.3111.495.2021. MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

Urząd Gminy 
Sulików

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 392/2021 

z dnia 17 grudnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

855 85503 2010 UG Sulików 96,00

Razem: 96,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.191.2021.JGO z dnia 13 grudnia 2021 r. Środki przeznaczone są na 

uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w 2021 r. związku z realizacją 

zadań o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej 

Rodziny. Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują

odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie 

zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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.3111.495.2021 .MK

Urząd Gminy 
Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 392/2021 

z dnia 17 grudnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

855 85503 2010 UG Świdnica 838,00

Razem: 838,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.191.2021.JGO z dnia 13 grudnia 2021 r. Środki przeznaczone są na 

uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w 2021 r. związku z realizacją 

zadań o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej 

Rodziny. Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują

odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie 

zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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.3111.495.2021.MK

Urząd Gminy 
Wińsko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 392/2021 

z dnia 17 grudnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

855 85503 2010 UG Wińsko 2,00

Razem: 2,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.191.2021.JGO z dnia 13 grudnia 2021 r. Środki przeznaczone są na 

uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w 2021 r. związku z realizacją 

zadań o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej 

Rodziny. Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują

odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie 

zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Cel™(Msd§#k Wiedziak
d y r e k t o r ^ ,^ r L  .¿u

Finansów i Budżetu

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

stronie dochodów. z UP- WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.495.2021. MK

Urząd Gminy 
Wisznia Mała

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 392/2021 

z dnia 17 grudnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

855 85503 2010 UG Wisznia Mała 44,00

Razem: 44,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.191.2021 .JGO z dnia 13 grudnia 2021 r. Środki przeznaczone są na 

uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w 2021 r. związku z realizacją 

zadań o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej 

Rodziny. Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują

odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie 

zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Z up.

Celina Marzen Jifózicdzia!r 
DYREKTOR V.V: ,iU

Finansów i Budżetu

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.3111.495.2021. MK

Urząd Gminy 
Zagrodno

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 392/2021 

z dnia 17 grudnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

855 85503 2010 UG Zagrodno 14,00

Razem: 14,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.191.2021 JGO  z dnia 13 grudnia 2021 r. Środki przeznaczone są na 

uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w 2021 r. związku z realizacją 

zadań o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej 

Rodziny. Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują

odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie 

zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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

stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLjpŚLĄSKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.495.2021. MK

Urząd Gminy 
Zawonia

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 392/2021 

z dnia 17 grudnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

855 85503 2010 UG Zawonia 18,00

Razem: 18,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.191.2021.JGO z dnia 13 grudnia 2021 r. Środki przeznaczone są na 

uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w 2021 r. związku z realizacją 

zadań o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej 

Rodziny. Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują

odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie 

zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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

stronie dochodów. Z up. WOJEWODY D i ,. ~ *LĄSK!EGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.495.2021.MK

Urząd Gminy 
Żórawina

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 392/2021 

z dnia 17 grudnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

855 85503 2010 UG Żórawina 72,00

Razem: 72,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.191.2021.JGO z dnia 13 grudnia 2021 r. Środki przeznaczone są na 

uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w 2021 r. związku z realizacją 

zadań o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej 

Rodziny. Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują

odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie 

zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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.3111.495.2021. MK

Urząd Gminy 
Żukowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 392/2021 

z dnia 17 grudnia 2021 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2021 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

855 85503 2010 UG Żukowice 85,00

Razem: 85,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.191.2021.JGO z dnia 13 grudnia 2021 r. Środki przeznaczone są na 

uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w 2021 r. związku z realizacją 

zadań o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej 

Rodziny. Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują

odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie 

zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

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

stronie dochodów.
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