
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.31.2023.MJ

Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

Urząd Miasta 
Bielawa

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UM Bielawa 10 500,00
10 500,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023.WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.31.2023 .MJ

Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

Urząd Miasta 
Bolesławiec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UM Bolesławiec 5 200,00
5 200,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023.WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Finansów i\{2i!d:zetu
\

/

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.31.2023.MJ

Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

Urząd Miasta 
Chojnów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UM Chojnów 500,00
500,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023.WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.

Z up. \^OJE^®Mńfe)Ś'LĄSKIEGO 

Celina Marzena D^iedziok
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.31.2023.MJ

Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

Urząd Miasta 
Dzierżoniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UM Dzierżoniów 10 000,00
10 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023.WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

DYREKTOR wVDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.31.2023.MJ

Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

Urząd Miasta 
Kamienna Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UM Kamienna Góra 150,00
150,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023.WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.

Z

DYREKTOR
Finansów



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.31.2023.MJ

Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

Urząd Miasta 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UM Kłodzko 8 180,00
8 180,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023.WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.

7. up. WOJEWOQY DOLNOŚLĄSKIEGO 

CelinJ^lMi&iffo)yJed7jGk
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i RuWetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.31.2023.MJ

Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

Urząd Miasta 
Kudowa Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UM Kudowa Zdrój 10 100,00
10 100,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023.WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.

Z up. WOZIWODY, DO^ŃOŚ LASKIEGO

Celina M amm sDziedziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.31.2023.MJ

Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

Urząd Miasta 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UM Legnica 37 202,00
37 202,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023.WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.

Z up. W O J f ^ ^ ^ L ^ l jA S K IE G O

Celina Marzena tj&edziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.31.2023.MJ

Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

Urząd Miasta 
Lubań

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UM Lubań 27 500,00
27 500,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023.WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY PO D LA SK IEG O

C elina% ółiM ^iiedziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.31.2023.MJ

Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

Urząd Miasta 
Lubin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UM Lubin 145,00
145,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023.WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.31.2023.MJ

Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

Urząd Miasta 
Nowa Ruda

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UM Nowa Ruda 10 184,00
10 184,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023.WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.

Z up. WO OLMOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena yziedziak 
DYREKTOR VVYDZIALU 

Finansów i Budietu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.31.2023 .MJ

Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

Urząd Miasta 
Oława

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UM Oława 4 530,00
4 530,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023.WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

FB.BP.3111.31.2023.MJ

Urząd Miasta 
Pieszyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UM Pieszyce 5 000,00
5 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023.WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.

Zup. W OJÍ
tySKIEGO

Celina M arzendd/ziedziak
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.31.2023 .MJ

Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

Urząd Miasta 
Polanica Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UM Polanica Zdrój 2 800,00
2 800,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023.WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNdŚliĄSKIEGO

Celina Marzena Bitfedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budąetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.31.2023.MJ

Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

Urząd Miasta 
Świebodzice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UM Świebodzice 9 000,00
9 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023.WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

Z up. W O u ^ g ^ ^ O ^ L A S K IE G O

Celina MarzeruĄpziedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.31.2023.MJ

Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

Urząd Miasta 
Świeradów Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UM Świeradów Zdrój 10 000,00
10 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023.WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.31.2023.MJ

Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

Urząd Miasta 
Zawidów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UM Zawidów 11 230,00
11 230,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023.WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.31.2023.MJ

Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

Urząd Miasta 
Zgorzelec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UM Zgorzelec 16 000,00
16 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023.WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.31.2023.MJ

Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

Urząd Miasta 
Złotoryja

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UM Złotoryja 2 060,00
2 060,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023.WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.

Z up. W0J^ g P L/ ^ LASKIEG°

Celina MarzeniWziedziak 
DYREKTOR WTOZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.31.2023.MJ

Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UMiG Bogatynia 45 000,00
45 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023.WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.31.2023.MJ

Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bolków

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UMiG Bolków 15 905,00
15 905,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023.WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.31.2023.MJ

Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UMiG Bystrzyca Kłodzka 10 720,00
10 720,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023.WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.31.2023.MJ

Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UMiG Góra 2 000,00
2 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023.WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.31.2023.MJ

Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UMiG Gryfów Śląski 2 500,00
2 500,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023.WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.31.2023.MJ

Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Jelcz-Laskowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UMiG Jelcz-Laskowice 50 000,00
50 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023.WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.31.2023.MJ

Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UMiG Kąty Wrocławskie 21 500,00
21 500,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023.WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.31.2023.MJ

Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lądek Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UMiG Lądek Zdrój 7 000,00
7 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023.WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

FB.BP.3111.31.2023.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Leśna

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UMiG Leśna 30 900,00
30 900,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023.WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.31.2023.MJ

Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UMiG Lubawka 27 826,00
27 826,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023.WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.31.2023.MJ

Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UMiG Lwówek Śląski 11 000,00
11 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023.WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.31.2023.MJ

Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Mieroszów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UMiG Mieroszów 21 591,00
21 591,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023.WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.31.2023.MJ

Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Międzylesie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UMiG Międzylesie 8 274,00
8 274,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023.WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.31.2023.MJ

Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Olszyna

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UMiG Olszyna 4 000,00
4 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023.WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.31.2023.MJ

Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Pieńsk

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UMiG Pieńsk 5 000,00
5 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023.WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.31.2023 .MJ

Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Polkowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UMiG Polkowice 10 000,00
10 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023.WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.31.2023 .MJ

Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Prusice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UMiG Prusice 186,00
186,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023.WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.31.2023.MJ

Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Radków

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UMiG Radków 1 000,00
1 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023.WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.31.2023.MJ

Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Strzegom

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UMiG Strzegom 24 205,00
24 205,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023.WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.31.2023.MJ

Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Syców

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UMiG Syców 15 000,00
15 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023.WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.31.2023.MJ

Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UMiG Szczytna 433,00
433,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023 .WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.31.2023.MJ

Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UMiG Trzebnica 180,00
180,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023.WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.31.2023.MJ

Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Węgliniec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UMiG Węgliniec 2 002,00
2 002,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023.WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.31.2023.MJ

Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UMiG Wołów 14 500,00
14 500,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023.WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.31.2023.MJ

Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Żarów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UMiG Żarów 10 010,00
10 010,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023.WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.31.2023.MJ

Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UMiG Żmigród 20 600,00
20 600,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023.WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.31.2023.MJ

Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

Urząd Gminy 
Bolesławiec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UG Bolesławiec 27 000,00
27 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023.WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.31.2023.MJ

Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

Urząd Gminy 
Czernica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UG Czernica 5 665,00
5 665,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023.WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.31.2023.MJ

Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

Urząd Gminy 
Grębocice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UG Grębocice 1 273,00
1 273,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023.WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.31.2023.MJ

Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

Urząd Gminy 
Jeżów Sudecki

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UG Jeżów Sudecki 4 000,00
4 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023.WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.31.2023.MJ

Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

Urząd Gminy 
Kondratowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UG Kondratowice 2 030,00
2 030,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023.WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.31.2023.MJ

Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

Urząd Gminy 
Krotoszyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UG Krotoszyce 9 270,00
9 270,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023.WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.31.2023.MJ

Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

Urząd Gminy 
Kunice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UG Kunice 7 725,00
7 725,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023.WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.31.2023 .MJ

Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

Urząd Gminy 
Legnickie Pole

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UG Legnickie Pole 3 332,00
3 332,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023.WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.31.2023 .MJ

Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

Urząd Gminy 
Lubań

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UG Lubań 4 120,00
4 120,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023.WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.31.2023.MJ

Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

Urząd Gminy 
Mściwojów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UG Mściwojów 2 455,00
2 455,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023.WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.31.2023.MJ

Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

Urząd Gminy 
Mysłakowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UG Mysłakowice 11 000,00
11 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023.WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.31.2023.MJ

Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

Urząd Gminy 
Nowa Ruda

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UG Nowa Ruda 15 001,00
15 001,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023.WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

FB.BP.3111.31.2023.MJ

Urząd Gminy 
Osiecznica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UG Osiecznica 32 960,00
32 960,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023.WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.31.2023.MJ

Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

Urząd Gminy 
Pielgrzymka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UG Pielgrzymka 9 798,00
9 798,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023.WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.31.2023.MJ

Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

Urząd Gminy 
Platerówka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UG Platerówka 515,00
515,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023.WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.31.2023.MJ

Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

Urząd Gminy 
Podgórzyn

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UG Podgórzyn 3 605,00
3 605,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023.WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.31.2023 .MJ

Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

Urząd Gminy 
Radwanice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UG Radwanice 17 510,00
17 510,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023.WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.31.2023.MJ

Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

Urząd Gminy 
Siekierczyn

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UG Siekierczyn 18 000,00
18 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023.WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.31.2023.MJ

Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

Urząd Gminy 
Stoszowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UG Stoszowice 2 050,00
2 050,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023.WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.31.2023.MJ

Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

Urząd Gminy 
Walim

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UG Walim 1 543,00
1 543,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023.WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.31.2023.MJ

Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

Urząd Gminy 
Warta Bolesławiecka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UG Warta Bolesławiecka 2 060,00
2 060,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023.WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.31.2023.MJ

Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

Urząd Gminy 
Wińsko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UG Wińsko 2 500,00
2 500,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023.WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.31.2023 .MJ

Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

Urząd Gminy 
Zagrodno

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UG Zagrodno 2 060,00
2 060,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023.WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.31.2023.MJ

Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

Urząd Gminy 
Zawonia

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UG Zawonia 6 500,00
6 500,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023.WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.31.2023.MJ

Wrocław, dnia 21 lutego 2023 r.

Urząd Gminy 
Zgorzelec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/2023 z dnia 

21 lutego 2023 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2023 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85502 2060 UG Zgorzelec 12 360,00
12 360,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej symbol 

85/02.3122.1.38.2023.WZW z dnia 17 lutego 2023 r .

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na 

wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.


