
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.506.2021.MJ
Urząd Miasta i Gminy 
Milicz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 407/2021 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UMiG Milicz 39 113,00
razem 39 113,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.204.202l.RZ z dnia 21 grudnia 2021 r. z przeznaczaniem na uregulowanie 

zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu wypłaty świadczeń wychowawczych .

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.

Zup. WOJEWO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 grudnia 2021 r.

FB-BP.3111.506.2021.MJ
Urząd Gminy 
Żórawina

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 407/2021 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Żórawina 10 036,00
razem 10 036,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.204.202l.RZ z dnia 21 grudnia 2021 r. z przeznaczaniem na uregulowanie 

zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu wypłaty świadczeń wychowawczych .

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów. ^

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 
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