
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.495.2021. MK

Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

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 UMIG Bogatynia 53,00

Razem: 53,00

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 Miasta i Gminy 
Bolków

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 UMiG Bolków 25,00

Razem: 25,00

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 Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

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 UMiG Brzeg Dolny 8,00

Razem: 8,00

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 Miasta i Gminy 
Chocianów

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 UMiG Chocianów 34,00

Razem: 34,00

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 Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski

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 UMiG Gryfów Śląski 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.

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 Miasta i Gminy 
Jaworzyna Śląskla

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 UMiG Jaworzyna Śląska 90,00

Razem: 90,00

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.
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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 Miasta i Gminy 
Jelcz-Laskowice

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 UMiG Jelcz-Laskowice 115,00

Razem: 115,00

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 Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie

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 UMiG Kąty Wrocławskie 106,00

Razem: 106,00

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 Miasta i Gminy 
Leśna

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 UMiG Leśna 329,00

Razem: 329,00

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 Miasta i Gminy 
Lubawka

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 UMiG Lubawka 55,00

Razem: 55,00

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.
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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 Miasta i Gminy 
Lubomierz

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 UMiG Lubomierz 45,00

Razem: 45,00

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.
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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 Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

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 UMiG Lwówek Śląski 177,00

Razem: 177,00

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.
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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 Miasta i Gminy 
Mieroszów

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 UMiG Mieroszów 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.

c

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 Miasta i Gminy 
Międzybórz

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 UMiG Międzybórz 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.495.2021.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Milicz

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 UMiG Milicz 194,00

Razem: 194,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.191.2021JG 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.

c m lśok

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 Miasta i Gminy 
Niemcza

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 UMiG Niemcza 19,00

Razem: 19,00

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 Miasta i Gminy 
Nowogrodziec

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 UMiG Nowogrodziec 181,00

Razem: 181,00

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 Miasta i Gminy 
Oborniki Śląskie

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 UMiG Oborniki Śląskie 275,00

Razem: 275,00

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 Miasta i Gminy 
Olszyna

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 UMiG Olszyna 23,00

Razem: 23,00

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 Miasta i Gminy 
Pieńsk

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 UMiG Pieńsk 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.495.2021. MK

Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

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 UMiG Prochowice 66,00

Razem: 66,00

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 Miasta i Gminy 
Radków

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 UMiG Radków 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.495.2021.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Siechnice

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 UMiG Siechnice 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.495.202 l.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Stronie Śląskie

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 UMiG Stronie Śląskie 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.495.2021.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Strzegom

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 UMiG Strzegom 217,00

Razem: 217,00

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 Miasta i Gminy 
Strzelin

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 UMiG Strzelin 19,00

Razem: 19,00

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 Miasta i Gminy 
Syców

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 UMiG Syców 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.

c tf)QMcki

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 Miasta i Gminy 
Ścinawa

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 UMiG Ścinawa 56,00

Razem: 56,00

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 Miasta i Gminy 
Środa Śląska

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 UMiG Środa Śląska 189,00

Razem: 189,00

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 Miasta i Gminy 
Świerzawa

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 UMiG Świerzawa 14,00

Razem: 14,00

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.

c  <b m k

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 Miasta i Gminy 
Trzebnica

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 UMiG Trzebnica 236,00

Razem: 236,00

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 Miasta i Gminy 
Twardogóra

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 UMiG Twardogóra 53,00

Razem: 53,00

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 Miasta i Gminy 
Wąsosz

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 UMiG Wąsosz 45,00

Razem: 45,00

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 Miasta i Gminy 
Węgliniec

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 UMiG Węgliniec 113,00

Razem: 113,00

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 Miasta i Gminy 
Wiązów

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 UMiG Wiązów 3,00

Razem: 3,00

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 Miasta i Gminy 
Wleń

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 UMiG Wleń 31,00

Razem: 31,00

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 Miasta i Gminy 
Wołów

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 UMiG Wołów 57,00

Razem: 57,00

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. YYOJEWpOY D p LN pŚ l^K IEG O

Celina klatzena Dzićdziak 
DYREKTOR W r^ZłAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.495.2021. MK

Urząd Miasta i Gminy 
Ziębice

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 UMiG Ziębice 119,00

Razem: 119,00

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 pJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

r  .H.Celina ManeHa t)ziedziak
DYREKTOR W ,DZIAŁU

Finansów i Budżetu
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FB-BP.3111.495.2021. MK

Urząd Miasta i Gminy 
Żarów

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)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 grudnia 2021 r.

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Zwiększenia

855 85503 2010 UMiG Żarów 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.

2  up. VV0 J|

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 Miasta i Gminy 
Żmigród

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 UMiG Żmigród 64,00

Razem: 64,00

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.

/  up'

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

stronie dochodów.
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