
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.228.2022.MJ

Wrocław, dnia 22 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Oława

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 193/2022 

z dnia 22 sierpnia 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 Oława 4 123,00
Razem 4 123,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.1-7.2022.BS z dnia 17 sierpnia 2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę przez 

gminy 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 

niepełno sprawnymi,

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. yyOJEN^dY^D^N^śł^SKIEGO

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.228.2022.MJ

Wrocław, dnia 22 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Pieszyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 193/2022 

z dnia 22 sierpnia 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 Pieszyce 8 248,00
Razem 8 248,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.1-7.2022.BS z dnia 17 sierpnia 2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę przez 

gminy 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.

2 u p w o j e » g ^ D ^ 9 ^ ' EGO 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.228.2022.MJ

Wrocław, dnia 22 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Świebodzice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 193/2022 

z dnia 22 sierpnia 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 Świebodzice 4 124,00
Razem 4 124,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.1-7.2022.BS z dnia 17 sierpnia 2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę przez 

gminy 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.
2 up. WOJEWp0Y,LXXN()śtĄSKIEGO

Edyta Sapała
Z A STĘPC A  D YREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.228.2022.MJ

Wrocław, dnia 22 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 193/2022 

z dnia 22 sierpnia 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 Wrocław 8 247,00
Razem 8 247,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.1-7.2022.BS z dnia 17 sierpnia 2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę przez 

gminy 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 O JE W O p ró ^ N p & t^ S K IE G O

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.228.2022.MJ

Wrocław, dnia 22 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 193/2022 

z dnia 22 sierpnia 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 dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.1-7.2022.BS z dnia 17 sierpnia 2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę przez 

gminy 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.

ZASTĘPC A  D YREKTORA W YDZIAŁU
Finansów i Budżetu

WOJEWOD^OLNO^SKIEÓO 

Edyta Sapała



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.228.2022.MJ

Wrocław, dnia 22 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 193/2022 

z dnia 22 sierpnia 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 Góra 4 124,00
Razem 4 124,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.1-7.2022.BS z dnia 17 sierpnia 2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę przez 

gminy 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.

Edyta Sapała
Z A STĘPC A  DYREKTORA W YDZIAŁU

Finsnsów i Budżetu

W O JE W O D Y "D O L N O ^ Ś K IE G O



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.228.2022.MJ

Wrocław, dnia 22 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 193/2022 

z dnia 22 sierpnia 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 Kąty 
Wrocławskie 4 123,00

Razem 4 123,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.1-7.2022.BS z dnia 17 sierpnia 2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę przez 

gminy 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.
I  up. V\^JEWCpfroLNOŚi^{ŚKiEGO

Edyta Sapała
Z A STĘPC A  DYREKTORA W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.228.2022.MJ

Wrocław, dnia 22 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Nowogrodziec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 193/2022 

z dnia 22 sierpnia 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 Nowogrodziec 4 124,00
Razem 4 124,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.1-7.2022.BS z dnia 17 sierpnia 2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę przez 

gminy 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.

Zup.

ZA STĘPC A  D YREKTORA W YDZIAŁU
Finansów i Budżetu

Edyta Sapała



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.228.2022.MJ

Wrocław, dnia 22 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Oborniki Śląskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 193/2022 

z dnia 22 sierpnia 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 Oborniki Śląskie 4 124,00
Razem 4 124,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.1-7.2022.BS z dnia 17 sierpnia 2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę przez 

gminy 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 O J E T OL ^ L Ą S K I E G O

Edyta Sapała
ZA STĘPC A  D YREKTORA W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.228.2022.MJ

Wrocław, dnia 22 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Siechnice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 193/2022 

z dnia 22 sierpnia 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 dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.1-7.2022.BS z dnia 17 sierpnia 2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę przez 

gminy 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. WOJEWpB^DOLJi(0^LĄ^KIEGO

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA W YDZIAt' 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.228.2022.MJ

Wrocław, dnia 22 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 193/2022 

z dnia 22 sierpnia 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 Środa Śląska 4 124,00
Razem 4 124,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.1-7.2022.BS z dnia 17 sierpnia 2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę przez 

gminy 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.

ZA STĘPC A  DYR EK TO R A  WYDZIAŁ L‘
Finansów i Budżetu

Edyta S a p a ła ^



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.228.2022.MJ

Wrocław, dnia 22 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 193/2022 

z dnia 22 sierpnia 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 4 123,00
Razem 4 123,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.1-7.2022.BS z dnia 17 sierpnia 2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę przez 

gminy 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.

Zup.

ZA STĘPC A  DYR EK TO R A  W YDZIAŁ ' 1
Finansów i Budżetu

W0JEV\Z0^t5OL^^^<IEG0

Edyta Sapała



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.228.2022.MJ

Wrocław, dnia 22 sierpnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Czarny Bór

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 193/2022 

z dnia 22 sierpnia 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 Czarny Bór 4 124,00
Razem 4 124,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.1-7.2022.BS z dnia 17 sierpnia 2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę przez 

gminy 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.

Z A STĘPC A  DYR EK TO R A  WYDZIAŁ'.
Finansów i Budżetu

W O JE V V O ^ C l6 ^ ^ t 7\BKI EGO  

Edyta Sapała



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.228.2022.MJ

Wrocław, dnia 22 sierpnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Jordanów Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 193/2022 

z dnia 22 sierpnia 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 Jordanów Śląski 4 124,00
Razem 4 124,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.1-7.2022.BS z dnia 17 sierpnia 2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę przez 

gminy 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.

Z A STĘPC A  DYREKTORA W YDZIAŁU
Finansów i Budżetu

WOJEV^^D^Npńl^SKlEGO

Edyta Sapała



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.228.2022.MJ

Wrocław, dnia 22 sierpnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 193/2022 

z dnia 22 sierpnia 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 Kłodzko 4 124,00
Razem 4 124,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.1-7.2022.BS z dnia 17 sierpnia 2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę przez 

gminy 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.

Z A STĘPC A  DYREKTORA W YDZIAŁU
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.228.2022.MJ

Wrocław, dnia 22 sierpnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Marcinowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 193/2022 

z dnia 22 sierpnia 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 Marcinowice 4 124,00
Razem 4 124,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.1-7.2022.BS z dnia 17 sierpnia 2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę przez 

gminy 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 

niepełno sprawnymi,

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.

Z A STĘPC A  D YREKTORA WYDZIA?
Finansów i Budżetu

WOJEWC^BY D O L IŃ S K IE G O

Edyta Sapała



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.228.2022.MJ

Wrocław, dnia 22 sierpnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Warta Bolesławiecka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 193/2022 

z dnia 22 sierpnia 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 dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.1-7.2022.BS z dnia 17 sierpnia 2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę przez 

gminy 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.

ZA STĘPC A  D YREKTORA W YDZIAŁU
Finansów i Budżetu

W O JEW Q0Y D O LN ^śt^S K IE G O

Edyta Sapała


