
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB.BP.3111.53.2022.MJ

Wrocław, dnia 09 marca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 42/2022 

z dnia 09 marca 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

__________ ______________ ________________________________________________________________ /w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85278 2010 UMiG Bardo 6 000,00
Razem 6 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

nr ZP-ZS.3111.26.2022.JS z dnia 07 marca 2022 r.

Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na wypłatę zasiłków celowych do 6 tys. zł na 

tzw. pomoc „doraźną” dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku wichury mającej 

miejsce w wyniku wichury mającej miejsce w dniach 17, 18, 19 lutego 2022 roku.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.
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CĆM A n aA iedzia k  
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB.BP.3111.53.2022.MJ

Wrocław, dnia 09 marca 2022 r.

Urząd Gminy 
Jemielno

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 42/2022 

z dnia 09 marca 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

/w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85278 2010 UG Jemielno 52 281,19
Razem 52 281,19

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.26.2022.JS z dnia 07 marca 2022 r.

Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na wypłatę zasiłków celowych do 200 tys. zł 

na remont albo odbudowę budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych dla rodzin lub osób 

poszkodowanych w wyniku wichury mającej miejsce w dniach 16, 17 lutego 2022 roku.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.
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Celina M arzemrOziedziak 
DYREKTOR WifDZIAŁU 
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 marca 2022 r.
FB.BP.3111.53.2022.MJ

Urząd Gminy 
Lewin Kłodzki

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 42/2022 

z dnia 09 marca 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

__________ ______________ ________________________________________________________ ________ /w złotych/

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenie

852 85278 2010 UG Lewin Kłodzki 6 000,00
Razem 6 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.26.2022.JS z dnia 07 marca 2022 r.

Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na wypłatę zasiłków celowych do 6 tys. zł na 

tzw. pomoc „doraźną” dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku wichury mającej 

miejsce w wyniku wichury mającej miejsce w dniach 17, 18, 19 lutego 2022 roku.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.
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