
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.131.2022.MJ

Wrocław, dnia 20 maja 2022 r.

Urząd Miasta 
Bolesławiec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 106/2022 

z dnia 20 maja 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

______________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

855 85502 2010 UM Bolesławiec 4 123,00
Razem 4 123,00

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

ZS.3111.1-4.2022.BS z dnia 18 maja 2022 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 z ustawy 

z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem ” (Dz. U z 2020 r. poz. 

1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, 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 13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2022 po 

stronie dochodów.

Z up

W -
Cel™“ Manena Miedziak 

d y r e k t o r  WYDZIAŁU 
Finansów i Bud^tu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 maja 2022 r.

FB-BP.3111.131.2022.MJ

Urząd Miasta 
Dzierżoniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 106/2022 

z dnia 20 maja 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

______________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

855 85502 2010 UM Dzierżoniów 4 123,00
Razem 4 123,00

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

ZS.3111.1 -4.2022.BS z dnia 18 maja 2022 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 z ustawy 

z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem ” (Dz. U z 2020 r. poz. 

1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, 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 13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2022 po 

stronie dochodów.

Z UP- WOJEWODY DOLNpŚLĄSKIEG'

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Busiźetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 maja 2022 r.

FB-BP.3111.131.2022.MJ

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 106/2022 

z dnia 20 maja 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

_____________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

855 85502 2010 UM Jelenia Góra 4 124,00
Razem 4 124,00

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

ZS.3111.1-4.2022.BS z dnia 18 maja 2022 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 z ustawy 

z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem ” (Dz. U z 2020 r. poz. 

1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, 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 13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2022 po

stronie dochodów.
up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M k
d y r e k t o i

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 maja 2022 r.

FB-BP.3111.131.2022.MJ

Urząd Miasta 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 106/2022 

z dnia 20 maja 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

______________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

855 85502 2010 UM Kłodzko 4 124,00
Razem 4 124,00

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

ZS.3111.1 -4.2022.BS z dnia 18 maja 2022 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 z ustawy 

z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem ” (Dz. U z 2020 r. poz. 

1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, 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 13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2022 po 

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.131.2022.MJ

Wrocław, dnia 20 maja 2022 r.

Urząd Miasta 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 106/2022 

z dnia 20 maja 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

855 85502 2010 UM Legnica 4 123,00
Razem 4 123,00

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

ZS.3111.1-4.2022.BS z dnia 18 maja 2022 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 z ustawy 

z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem ” (Dz. U z 2020 r. poz. 

1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, 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 13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2022 po

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 maja 2022 r.

FB-BP.3111.131.2022.MJ

Urząd Miasta 
Wałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 106/2022 

z dnia 20 maja 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

_____________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

855 85502 2010 UM Wałbrzych 4 124,00
Razem 4 124,00

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

ZS.3111.1-4.2022.BS z dnia 18 maja 2022 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 z ustawy 

z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem ” (Dz. U z 2020 r. poz. 

1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, 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 13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2022 po

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.131.2022.MJ

Wrocław, dnia 20 maja 2022 r.

Urząd Miasta 
Zgorzelec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 106/2022 

z dnia 20 maja 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

855 85502 2010 UM Zgorzelec 4 124,00
Razem 4 124,00

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

ZS.3111.1-4.2022.BS z dnia 18 maja 2022 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 z ustawy 

z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem ” (Dz. U z 2020 r. poz. 

1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, 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 13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2022 po

stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 maja 2022 r.

FB-BP.3111.131.2022.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 106/2022 

z dnia 20 maja 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

_____________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

855 85502 2010 UMiG Bogatynia 4 124,00
Razem 4 124,00

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

ZS.3111.1-4.2022.BS z dnia 18 maja 2022 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 z ustawy 

z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem ” (Dz. U z 2020 r. poz. 

1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, 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 13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

z  up. WOJEM/r

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2022 po

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 maja 2022 r.

FB-BP.3111.131.2022.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Prusice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 106/2022 

z dnia 20 maja 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

______________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

855 85502 2010 UMiG Prusice 4 124,00
Razem 4 124,00

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

ZS.3111.1 -4.2022.BS z dnia 18 maja 2022 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 z ustawy 

z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem ” (Dz. U z 2020 r. poz. 

1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, 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 13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2022 po 

stronie dochodów.
^ up.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 maja 2022 r.

FB-BP.3111.131.2022.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Siechnice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 106/2022 

z dnia 20 maja 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

______________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

855 85502 2010 UMiG Siechnice 4 124,00
Razem 4 124,00

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

ZS.3111.1 -4.2022.BS z dnia 18 maja 2022 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 z ustawy 

z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem ” (Dz. U z 2020 r. poz. 

1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, 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 13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2022 po 

stronie dochodów.
vl'QJEVW

Celina M 
DYREK 

Rnan



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.131.2022.MJ

Wrocław, dnia 20 maja 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 106/2022 

z dnia 20 maja 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

855 85502 2010 UMiG Wołów 8 248,00
Razem 8 248,00

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

ZS.3111.1-4.2022.BS z dnia 18 maja 2022 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 z ustawy 

z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem ” (Dz. U z 2020 r. poz. 

1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, 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 13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2022 po

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 maj a 2022 r.

FB-BP.3111.131.2022.MJ

Urząd Gminy 
Długołęka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 106/2022 

z dnia 20 maja 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

_________________________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

855 85502 2010 UG Długołęka 4 123,00
Razem 4 123,00

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

ZS.3111.1 -4.2022.BS z dnia 18 maja 2022 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 z ustawy 

z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem ” (Dz. U z 2020 r. poz. 

1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, 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 13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.
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Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2022 po

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 maja 2022 r.

FB-BP.3111.131.2022.MJ

Urząd Gminy 
Janowice Wielkie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 106/2022 

z dnia 20 maja 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

_____________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

855 85502 2010 UG Janowice Wielkie 4 124,00
Razem 4 124,00

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

ZS.3111.1 -4.2022.BS z dnia 18 maja 2022 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 z ustawy 

z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem ” (Dz. U z 2020 r. poz. 

1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, 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 13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2022 po

stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 maja 2022 r.

FB-BP.3111.131.2022.MJ

Urząd Gminy 
Miękinia

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 106/2022 

z dnia 20 maja 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

_____________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

855 85502 2010 UG Miękinia 4 123,00
Razem 4 123,00

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

ZS.3111.1-4.2022.BS z dnia 18 maja 2022 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 z ustawy 

z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem ” (Dz. U z 2020 r. poz. 

1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, 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 13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2022 po

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 maja 2022 r.

FB-BP.3111.131.2022.MJ

Urząd Gminy 
Oleśnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 106/2022 

z dnia 20 maja 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

_________________________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

855 85502 2010 UG Oleśnica 4 124,00
Razem 4 124,00

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

ZS.3111.1 -4.2022.BS z dnia 18 maja 2022 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 z ustawy 

z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem ” (Dz. U z 2020 r. poz. 

1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, 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 13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2022 po 

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 maja 2022 r.

FB-BP.3111.131.2022.MJ

Urząd Gminy 
Oława

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 106/2022 

z dnia 20 maja 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

_____________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

855 85502 2010 UG Oława 8 248,00
Razem 8 248,00

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

ZS.3111.1-4.2022.BS z dnia 18 maja 2022 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 z ustawy 

z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem ” (Dz. U z 2020 r. poz. 

1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, 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 13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2022 po 

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 maja 2022 r.

FB-BP.3111.131.2022.MJ

Urząd Gminy 
Platerówka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 106/2022 

z dnia 20 maja 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

_____________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

855 85502 2010 UG Platerówka 4 124,00
Razem 4 124,00

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

ZS.3111.1-4.2022.BS z dnia 18 maja 2022 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 z ustawy 

z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem ” (Dz. U z 2020 r. poz. 

1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, 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 13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2022 po 

stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.131.2022.MJ

Wrocław, dnia 20 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Warta Bolesławiecka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 106/2022 

z dnia 20 maja 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

855 85502 2010 UG Warta 
Bolesławiecka 4 124,00

Razem 4 124,00

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

ZS.3111.1 -4.2022.BS z dnia 18 maja 2022 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 z ustawy 

z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem ” (Dz. U z 2020 r. poz. 

1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, 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 13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2022 po 

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 maja 2022 r.

FB-BP.3111.131.2022.MJ

Urząd Gminy 
Zagrodno

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 106/2022 

z dnia 20 maja 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

_____________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

855 85502 2010 UG Zagrodno 4 124,00
Razem 4 124,00

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

ZS.3111.1-4.2022.BS z dnia 18 maja 2022 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 z ustawy 

z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem ” (Dz. U z 2020 r. poz. 

1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, 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 13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

)

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2022 po

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 maja 2022 r.

FB-BP.3111.131.2022.MJ

Urząd Gminy 
Żórawina

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 106/2022 

z dnia 20 maja 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

______________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

855 85502 2010 UG Żórawina 4 124,00
Razem 4 124,00

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

ZS.3111.1-4.2022.BS z dnia 18 maja 2022 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę 

jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 z ustawy 

z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem ” (Dz. U z 2020 r. poz. 

1329).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, 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 13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2022 po

stronie dochodów.


