
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.79.2022.MJ

Wrocław, dnia 05 kwietnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją W ojewody Dolnośląskiego Nr 62/2022 z dnia 

05 kwietnia 2022 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

855 85501 2060 UM Wrocław 1 700 000,00
razem 1 700 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem W ydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.37.2022.LP z dnia 31 marca 2022 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zm iana znajduje odzwierciedlenie w  budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, w  układzie zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.4.1 - W sparcie 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 2022 po stronie 

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.79.2022.MJ

Wrocław, dnia 05 kwietnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Kudowa Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją W ojewody Dolnośląskiego N r 62/2022 z dnia 

05 kwietnia 2022 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 UM Kudowa Zdrój 700 000,00
razem 700 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem W ydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.37.2022.LP z dnia 31 marca 2022 r.

Zwiększenia dokonuje z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w  środki na wypłaty 

świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w  wychowywaniu dzieci (Dz.U.2021, poz. 1162 z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w  budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, w  układzie zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.79.2022.MJ

Wrocław, dnia 05 kwietnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Zawidów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 62/2022 z dnia 

05 kwietnia 2022 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 UM Zawidów 200 000,00
razem 200 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem W ydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.37.2022.LP z dnia 31 marca 2022 r.

Zwiększenia dokonuje z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w  środki na wypłaty 

świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w  wychowywaniu dzieci (Dz.U.2021, poz. 1162 z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w  budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.79.2022.MJ

Wrocław, dnia 05 kwietnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego N r 62/2022 z dnia 

05 kwietnia 2022 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 UMiG Bogatynia 100 000,00
razem 100 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.37.2022.LP z dnia 31 marca 2022 r.

Zwiększenia dokonuje z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w  środki na wypłaty 

świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci (Dz.U.2021, poz. 1162 z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, w  układzie zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

ÔMcki



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.79.2022.MJ

Wrocław, dnia 05 kwietnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 62/2022 z dnia 

05 kwietnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 UMiG Lubawka 100 000,00
razem 100 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.37.2022.LP z dnia 31 marca 2022 r.

Zwiększenia dokonuje z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w  środki na wypłaty 

świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci (Dz.U.2021, poz. 1162 z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w  budżecie 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2022, w  układzie zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.79.2022.MJ

Wrocław, dnia 05 kwietnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Międzylesie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 62/2022 z dnia 

05 kwietnia 2022 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 UMiG Międzylesie 500 000,00
razem 500 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.37.2022.LP z dnia 31 marca 2022 r.

Zwiększenia dokonuje z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w  środki na wypłaty 

świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w  wychowywaniu dzieci (Dz.U.2021, poz. 1162 z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w  budżecie 

W ojewody Dolnośląskiego na rok 2022, w  układzie zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.79.2022.MJ

Wrocław, dnia 05 kwietnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Lewin Kłodzki

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego N r 62/2022 z dnia 

05 kwietnia 2022 r. zostały wprowadzone w  budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 UG Lewin Kłodzki 100 000,00
razem 100 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.37.2022.LP z dnia 31 marca 2022 r.

Zwiększenia dokonuje z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w  środki na wypłaty 

świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w  wychowywaniu dzieci (Dz.U.2021, poz. 1162 z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa zm iana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

T,: :


