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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.81.2022.MF.591 
( nr wewnętrzny -  MF022) z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 
rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat
Bolesławiecki 855 85508 2110 8 952,00

Razem 8 952,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla powiatów na realizację zadań zleconych 
z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 53), z przeznaczeniem na 
finansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających 
obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, ale przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osób 
umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa 
obcego za zgodą sądu polskiego, w związku z art. 181 pkt 2a ustawy o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 
zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 
szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 
Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny
Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem
Działanie 13.4.2.2 - Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy 
zastępczej

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

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 
przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF022.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

FB-BP.3111.63.2022.MJ

Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.81.2022.MF.591 
( nr wewnętrzny -  MF022) z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 
rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat
Dzierżoniowski 855 85508 2110 13 572,00

Razem 13 572,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla powiatów na realizację zadań zleconych 
z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 53), z przeznaczeniem na 
finansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających 
obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, ale przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osób 
umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa 
obcego za zgodą sądu polskiego, w związku z art. 181 pkt 2a ustawy o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 
zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 
szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 
Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny
Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem
Działanie 13.4.2.2 - Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy 
zastępczej

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

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 
przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF022.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.81.2022.MF.591 
( nr wewnętrzny -  MF022) z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 
rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

Powiat
Lwówecki 855 85508 2110 8 952,00

Razem 8 952,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla powiatów na realizację zadań zleconych 
z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 53), z przeznaczeniem na 
finansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających 
obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, ale przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osób 
umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa 
obcego za zgodą sądu polskiego, w związku z art. 181 pkt 2a ustawy o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 
zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 
szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 
Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny
Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem
Działanie 13.4.2.2 - Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy 
zastępczej

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

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 
przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF022.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

FB-BP.3111.63.2022.MJ

Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.81.2022.MF.591 
( nr wewnętrzny -  MF022) z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 
rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

MNPP
Wrocław 855

85508 2110 8 952,00

85510 2110 99 075,96

Razem 108 027,96

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla powiatów na realizację zadań zleconych 
z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 53), z przeznaczeniem na 
finansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających 
obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, ale przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osób 
umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa 
obcego za zgodą sądu polskiego, w związku z art. 181 pkt 2a ustawy o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 
zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 
szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 
Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny
Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem
Działanie 13.4.2.2 - Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy 
zastępczej

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

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 
przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF022.


