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Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 

nr 85/02.3122.2.12.2023.ZW (DW 10/2023) z dnia 25 stycznia 2023 r. zostały wprowadzone 

w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 stycznia 2023 r.

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855 85502 2060 UMiG Bardo 3 273
Razem 3 273

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr 85/02.3122.1.19.2023.WZW dnia 24 stycznia 2023 r.

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę przez gminy świadczenia 

wychowawczego w styczniu 2023 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2023 po 

stronie dochodów.
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Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 

nr 85/02.3122.2.12.2023.ZW (DW 10/2023) z dnia 25 stycznia 2023 r. zostały wprowadzone 

w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 stycznia 2023 r.

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855 85502 2060 UMiG Bogatynia 47 800
Razem 47 800

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr 85/02.3122.1.19.2023.WZW dnia 24 stycznia 2023 r.

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę przez gminy świadczenia 

wychowawczego w styczniu 2023 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2023 po 

stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 stycznia 2023 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 

nr 85/02.3122.2.12.2023.ZW (DW 10/2023) z dnia 25 stycznia 2023 r. zostały wprowadzone

w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855 85502 2060 UMiG Bystrzyca Kłodzka 23 704
Razem 23 704

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr 85/02.3122.1.19.2023.WZW dnia 24 stycznia 2023 r.

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę przez gminy świadczenia 

wychowawczego w styczniu 2023 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2023 po 

stronie dochodów.
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Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 

nr 85/02.3122.2.12.2023.ZW (DW 10/2023) z dnia 25 stycznia 2023 r. zostały wprowadzone

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 stycznia 2023 r.

w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855 85502 2060 UMiG Chocianów 10 000
Razem 10 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr 85/02.3122.1.19.2023.WZW dnia 24 stycznia 2023 r.

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę przez gminy świadczenia 

wychowawczego w styczniu 2023 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2023 po 

stronie dochodów.
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Urząd Miasta i Gminy 
Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 

nr 85/02.3122.2.12.2023 .ZW (DW 10/2023) z dnia 25 stycznia 2023 r. zostały wprowadzone 

w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 stycznia 2023 r.

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855 85502 2060 UMiG Góra 2 500

Razem 2 500

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr 85/02.3122.1.19.2023.WZW dnia 24 stycznia 2023 r.

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę przez gminy świadczenia 

wychowawczego w styczniu 2023 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2023 po 

stronie dochodów.
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Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 

nr 85/02.3122.2.12.2023.ZW (DW 10/2023) z dnia 25 stycznia 2023 r. zostały wprowadzone 

w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 stycznia 2023 r.

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855 85502 2060 UMiG Gryfów Śląski 10 000

Razem 10 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr 85/02.3122.1.19.2023.WZW dnia 24 stycznia 2023 r.

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę przez gminy świadczenia 

wychowawczego w styczniu 2023 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2023 po 

stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 stycznia 2023 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Jaworzyna Śląska

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 

nr 85/02.3122.2.12.2023.ZW (DW 10/2023) z dnia 25 stycznia 2023 r. zostały wprowadzone 

w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855 85502 2060 UMiG Jaworzyna Śląska 1 000
Razem 1 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr 85/02.3122.1.19.2023.WZW dnia 24 stycznia 2023 r.

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę przez gminy świadczenia 

wychowawczego w styczniu 2023 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2023 po 

stronie dochodów.

' c,; MMrn/ ' °



FB-BP.3111.10.2023 .MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 stycznia 2023 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Jelcz-Laskowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 

nr 85/02.3122.2.12.2023.ZW (DW 10/2023) z dnia 25 stycznia 2023 r. zostały wprowadzone

w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855 85502 2060 UMiG Jelcz-Laskowice 56 000
Razem 56 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr 85/02.3122.1.19.2023.WZW dnia 24 stycznia 2023 r.

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę przez gminy świadczenia 

wychowawczego w styczniu 2023 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2023 po 

stronie dochodów.
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Urząd Miasta i Gminy 
Leśna

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 

nr 85/02.3122.2.12.2023.ZW (DW 10/2023) z dnia 25 stycznia 2023 r. zostały wprowadzone

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 stycznia 2023 r.

w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855 85502 2060 UMiG Leśna 35 000
Razem 35 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr 85/02.3122.1.19.2023.WZW dnia 24 stycznia 2023 r.

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę przez gminy świadczenia 

wychowawczego w styczniu 2023 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2023 po 

stronie dochodów.
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Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 

nr 85/02.3122.2.12.2023.ZW (DW 10/2023) z dnia 25 stycznia 2023 r. zostały wprowadzone

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 stycznia 2023 r.

w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855 85502 2060 UMiG Lubawka 8 240
Razem 8 240

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr 85/02.3122.1.19.2023.WZW dnia 24 stycznia 2023 r.

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę przez gminy świadczenia 

wychowawczego w styczniu 2023 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2023 po 

stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 stycznia 2023 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 

nr 85/02.3122.2.12.2023.ZW (DW 10/2023) z dnia 25 stycznia 2023 r. zostały wprowadzone 

w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855 85502 2060 UMiG Lwówek Śląski 8 000

Razem 8 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr 85/02.3122.1.19.2023.WZW dnia 24 stycznia 2023 r.

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę przez gminy świadczenia 

wychowawczego w styczniu 2023 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2023 po 

stronie dochodów.
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Urząd Miasta i Gminy 
Mieroszów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 

nr 85/02.3122.2.12.2023.ZW (DW 10/2023) z dnia 25 stycznia 2023 r. zostały wprowadzone

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 stycznia 2023 r.

w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855 85502 2060 UMiG Mieroszów 8 500

Razem 8 500

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr 85/02.3122.1.19.2023.WZW dnia 24 stycznia 2023 r.

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę przez gminy świadczenia 

wychowawczego w styczniu 2023 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2023 po 

stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 stycznia 2023 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Międzybórz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 

nr 85/02.3122.2.12.2023.ZW (DW 10/2023) z dnia 25 stycznia 2023 r. zostały wprowadzone

w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855 85502 2060 UMiG Międzybórz 4 515

Razem 4 515

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr 85/02.3122.1.19.2023.WZW dnia 24 stycznia 2023 r.

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę przez gminy świadczenia 

wychowawczego w styczniu 2023 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2023 po 

stronie dochodów.



FB-BP.3111.10.2023 .MK

Urząd Miasta i Gminy 
Międzylesie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 

nr 85/02.3122.2.12.2023.ZW (DW 10/2023) z dnia 25 stycznia 2023 r. zostały wprowadzone 

w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 stycznia 2023 r.

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855 85502 2060 UMiG Międzylesie 11 650
Razem 11650

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr 85/02.3122.1.19.2023.WZW dnia 24 stycznia 2023 r.

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę przez gminy świadczenia 

wychowawczego w styczniu 2023 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2023 po 

stronie dochodów.

/



FB-BP.3111.10.2023. MK

Urząd Miasta i Gminy 
Mirsk

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 

nr 85/02.3122.2.12.2023.ZW (DW 10/2023) z dnia 25 stycznia 2023 r. zostały wprowadzone

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 stycznia 2023 r.

w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855 85502 2060 UMiG Mirsk 3 000

Razem 3 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr 85/02.3122.1.19.2023.WZW dnia 24 stycznia 2023 r.

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę przez gminy świadczenia 

wychowawczego w styczniu 2023 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2023 po 

stronie dochodów.



FB-BP.3111.10.2023.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Nowogrodziec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 

nr 85/02.3122.2.12.2023.ZW (DW 10/2023) z dnia 25 stycznia 2023 r. zostały wprowadzone

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 stycznia 2023 r.

w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855 85502 2060 UMiG Nowogrodziec 40 000
Razem 40 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr 85/02.3122.1.19.2023.WZW dnia 24 stycznia 2023 r.

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę przez gminy świadczenia 

wychowawczego w styczniu 2023 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2023 po 

stronie dochodów.



FB-BP.3111.10.2023. MK

Urząd Miasta i Gminy 
Pieńsk

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 

nr 85/02.3122.2.12.2023.ZW (DW 10/2023) z dnia 25 stycznia 2023 r. zostały wprowadzone 

w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 stycznia 2023 r.

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855 85502 2060 UMiG Pieńsk 5 000

Razem 5 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr 85/02.3122.1.19.2023.WZW dnia 24 stycznia 2023 r.

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę przez gminy świadczenia 

wychowawczego w styczniu 2023 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2023 po 

stronie dochodów.



FB-BP.3111.10.2023.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Polkowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 

nr 85/02.3122.2.12.2023.ZW (DW 10/2023) z dnia 25 stycznia 2023 r. zostały wprowadzone

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 stycznia 2023 r.

w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855 85502 2060 UMiG Polkowice 12 000

Razem 12 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr 85/02.3122.1.19.2023.WZW dnia 24 stycznia 2023 r.

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę przez gminy świadczenia 

wychowawczego w styczniu 2023 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2023 po 

stronie dochodów.



FB-BP.3111.10.2023 .MK

Urząd Miasta i Gminy 
Prusice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 

nr 85/02.3122.2.12.2023.ZW (DW 10/2023) z dnia 25 stycznia 2023 r. zostały wprowadzone

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 stycznia 2023 r.

w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855 85502 2060 UMiG Prusice 6 000
Razem 6 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr 85/02.3122.1.19.2023.WZW dnia 24 stycznia 2023 r.

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę przez gminy świadczenia 

wychowawczego w styczniu 2023 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2023 po 

stronie dochodów.



FB-BP.3111.10.2023.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Radków

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 

nr 85/02.3122.2.12.2023.ZW (DW 10/2023) z dnia 25 stycznia 2023 r. zostały wprowadzone 

w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 stycznia 2023 r.

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855 85502 2060 UMiG Radków 4 100
Razem 4100

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr 85/02.3122.1.19.2023.WZW dnia 24 stycznia 2023 r.

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę przez gminy świadczenia 

wychowawczego w styczniu 2023 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2023 po 

stronie dochodów.



FB-BP.3111.10.2023. MK

Urząd Miasta i Gminy 
Siechnice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 

nr 85/02.3122.2.12.2023.ZW (DW 10/2023) z dnia 25 stycznia 2023 r. zostały wprowadzone

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 stycznia 2023 r.

w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855 85502 2060 UMiG Siechnice 20 000

Razem 20 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr 85/02.3122.1.19.2023.WZW dnia 24 stycznia 2023 r.

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę przez gminy świadczenia 

wychowawczego w styczniu 2023 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2023 po 

stronie dochodów.



FB-BP.3111.10.2023 .MK

Urząd Miasta i Gminy 
Sobótka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 

nr 85/02.3122.2.12.2023.ZW (DW 10/2023) z dnia 25 stycznia 2023 r. zostały wprowadzone 

w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 stycznia 2023 r.

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855 85502 2060 UMiG Sobótka 1 500
Razem 1 500

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr 85/02.3122.1.19.2023.WZW dnia 24 stycznia 2023 r.

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę przez gminy świadczenia 

wychowawczego w styczniu 2023 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2023 po 

stronie dochodów.



FB-BP.3111.10.2023.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Stronie Śląskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 

nr 85/02.3122.2.12.2023.ZW (DW 10/2023) z dnia 25 stycznia 2023 r. zostały wprowadzone

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 stycznia 2023 r.

w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855 85502 2060 UMiG Stronie Śląskie 6 000
Razem 6 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr 85/02.3122.1.19.2023.WZW dnia 24 stycznia 2023 r.

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę przez gminy świadczenia 

wychowawczego w styczniu 2023 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2023 po 

stronie dochodów.



FB-BP.3111.10.2023.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 

nr 85/02.3122.2.12.2023.ZW (DW 10/2023) z dnia 25 stycznia 2023 r. zostały wprowadzone 

w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 stycznia 2023 r.

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855 85502 2060 UMiG Strzelin 10 000

Razem 10 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr 85/02.3122.1.19.2023.WZW dnia 24 stycznia 2023 r.

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę przez gminy świadczenia 

wychowawczego w styczniu 2023 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2023 po 

stronie dochodów.



FB-BP.3111.10.2023 .MK

Urząd Miasta i Gminy 
Syców

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 

nr 85/02.3122.2.12.2023.ZW (DW 10/2023) z dnia 25 stycznia 2023 r. zostały wprowadzone

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 stycznia 2023 r.

w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855 85502 2060 UMiG Syców 20 000
Razem 20 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr 85/02.3122.1.19.2023.WZW dnia 24 stycznia 2023 r.

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę przez gminy świadczenia 

wychowawczego w styczniu 2023 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2023 po 

stronie dochodów.



FB-BP.3111.10.2023.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 

nr 85/02.3122.2.12.2023.ZW (DW 10/2023) z dnia 25 stycznia 2023 r. zostały wprowadzone

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 stycznia 2023 r.

w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855 85502 2060 UMiG Szczytna 1 500

Razem 1 500

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr 85/02.3122.1.19.2023.WZW dnia 24 stycznia 2023 r.

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę przez gminy świadczenia 

wychowawczego w styczniu 2023 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2023 po 

stronie dochodów.



FB-BP.3111.10.2023.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Ścinawa

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 

nr 85/02.3122.2.12.2023.ZW (DW 10/2023) z dnia 25 stycznia 2023 r. zostały wprowadzone

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 stycznia 2023 r.

w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855 85502 2060 UMiG Ścinawa 27 600
Razem 27 600

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr 85/02.3122.1.19.2023.WZW dnia 24 stycznia 2023 r.

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę przez gminy świadczenia 

wychowawczego w styczniu 2023 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2023 po 

stronie dochodów.



FB-BP.3111.10.2023.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 

nr 85/02.3122.2.12.2023.ZW (DW 10/2023) z dnia 25 stycznia 2023 r. zostały wprowadzone

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 stycznia 2023 r.

w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855 85502 2060 UMiG Środa Śląska 6 000
Razem 6 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr 85/02.3122.1.19.2023.WZW dnia 24 stycznia 2023 r.

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę przez gminy świadczenia 

wychowawczego w styczniu 2023 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2023 po 

stronie dochodów.
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FB-BP.3111.10.2023 .MK

Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 

nr 85/02.3122.2.12.2023.ZW (DW 10/2023) z dnia 25 stycznia 2023 r. zostały wprowadzone 

w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 stycznia 2023 r.

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855 85502 2060 UMiG Trzebnica 6 000
Razem 6 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr 85/02.3122.1.19.2023.WZW dnia 24 stycznia 2023 r.

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę przez gminy świadczenia 

wychowawczego w styczniu 2023 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2023 po 

stronie dochodów.



FB-BP.3111.10.2023. MK

Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 

nr 85/02.3122.2.12.2023.ZW (DW 10/2023) z dnia 25 stycznia 2023 r. zostały wprowadzone

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 stycznia 2023 r.

w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855 85502 2060 UMiG Twardogóra 2 407
Razem 2 407

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr 85/02.3122.1.19.2023.WZW dnia 24 stycznia 2023 r.

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę przez gminy świadczenia 

wychowawczego w styczniu 2023 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2023 po 

stronie dochodów.
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FB-BP.3111.10.2023.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Wąsosz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 

nr 85/02.3122.2.12.2023.ZW (DW 10/2023) z dnia 25 stycznia 2023 r. zostały wprowadzone 

w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 stycznia 2023 r.

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855 85502 2060 UMiG Wąsosz 10 000
Razem 10 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr 85/02.3122.1.19.2023.WZW dnia 24 stycznia 2023 r.

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę przez gminy świadczenia 

wychowawczego w styczniu 2023 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2023 po 

stronie dochodów.



FB-BP.3111.10.2023 .MK

Urząd Miasta i Gminy 
Węgliniec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 

nr 85/02.3122.2.12.2023.ZW (DW 10/2023) z dnia 25 stycznia 2023 r. zostały wprowadzone

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 stycznia 2023 r.

w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855 85502 2060 UMiG Węgliniec 2 000
Razem 2 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr 85/02.3122.1.19.2023.WZW dnia 24 stycznia 2023 r.

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę przez gminy świadczenia 

wychowawczego w styczniu 2023 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2023 po 

stronie dochodów.



FB-BP.3111.10.2023.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Wiązów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 

nr 85/02.3122.2.12.2023.ZW (DW 10/2023) z dnia 25 stycznia 2023 r. zostały wprowadzone

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 stycznia 2023 r.

w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855 85502 2060 UMiG Wiązów 8 500
Razem 8 500

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr 85/02.3122.1.19.2023.WZW dnia 24 stycznia 2023 r.

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę przez gminy świadczenia 

wychowawczego w styczniu 2023 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2023 po 

stronie dochodów.



FB-BP.3111.10.2023.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 

nr 85/02.3122.2.12.2023.ZW (DW 10/2023) z dnia 25 stycznia 2023 r. zostały wprowadzone

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 stycznia 2023 r.

w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855 85502 2060 UMiG Wołów 11000
Razem 11 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr 85/02.3122.1.19.2023.WZW dnia 24 stycznia 2023 r.

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę przez gminy świadczenia 

wychowawczego w styczniu 2023 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2023 po 

stronie dochodów.



FB-BP.3111.10.2023.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Ziębice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 

nr 85/02.3122.2.12.2023 .ZW (DW 10/2023) z dnia 25 stycznia 2023 r. zostały wprowadzone

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 stycznia 2023 r.

w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855 85502 2060 UMiG Ziębice 2 500
Razem 2 500

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr 85/02.3122.1.19.2023.WZW dnia 24 stycznia 2023 r.

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę przez gminy świadczenia 

wychowawczego w styczniu 2023 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2023 po 

stronie dochodów.
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FB-BP.3111.10.2023 .MK

Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 

nr 85/02.3122.2.12.2023.ZW (DW 10/2023) z dnia 25 stycznia 2023 r. zostały wprowadzone 

w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:
(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 stycznia 2023 r.

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

855 85502 2060 UMiG Żmigród 10 000
Razem 10 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr 85/02.3122.1.19.2023.WZW dnia 24 stycznia 2023 r.

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę przez gminy świadczenia 

wychowawczego w styczniu 2023 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie 13.4.1.5. - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2023 po 

stronie dochodów.
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