
FB-BP.3111.42-2.2022.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Bielawa

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.32.2022.MF.289 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 20 lutego 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

UM Bielawa 852 85228 2010 24 104,00

Razem 24 104,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na organizowanie 

i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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 -  MF008.



FB-BP.3111.42-2.2022.MJ

Urząd Miasta 
Boguszów Gorce

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.32.2022.MF.289 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 20 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Boguszów Gorce 852 85228 2010 10 603,00

Razem 10 603,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na organizowanie 

i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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 -  MF008.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



FB-BP.3111.42-2.2022.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.32.2022.MF.289 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 20 lutego 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

UM Bolesławiec 852 85228 2010 52 274,00

Razem 52 274,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na organizowanie 

i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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 -  MF008.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



FB-BP.3111.42-2.2022.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.32.2022. MF. 289 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 20 lutego 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

UM Dzierżoniów 852 85228 2010 19 376,00

Razem 19 376,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na organizowanie 

i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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 -  MF008.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.42-2.2022.MJ

Urząd Miasta 
Jawor

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.32.2022.MF.289 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 20 lutego 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

UM Jawor 852 85228 2010 49 233,00

Razem 49 233,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na organizowanie 

i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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 -  MF008.



FB-BP.3111.42-2.2022.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.32.2022.MF.289 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 20 lutego 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

UM Jelenia Góra 852 85228 2010 119 488,00

Razem 119 488,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na organizowanie 

i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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 -  MF008.



FB-BP.3111.42-2.2022.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.32.2022.MF.289 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 20 lutego 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

UM Legnica 852 85228 2010 7 400,00

Razem 7 400,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na organizowanie 

i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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 -  MF008.



FB-BP.3111.42-2.2022.MJ

Urząd Miasta 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.32.2022.MF.289 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 20 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Lubań 852 85228 2010 8 762,00

Razem 8 762,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na organizowanie 

i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLj'*]'

C e l i n ) W 4 l t

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.42-2.2022.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.32.2022.MF.289 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 20 lutego 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

UM Oleśnica 852 85228 2010 1 778,00

Razem 1 778,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na organizowanie 

i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

dochodów.

)Y0Owv.,/% K;EGO

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.42-2.2022.MJ

Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.32.2022.MF.289 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 20 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Wałbrzych 852 85228 2010 7 080,00

Razem 7 080,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na organizowanie 

i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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 -  MF008.



FB-BP.3111.42-2.2022.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Wojcieszów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.32.2022.MF.289 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 20 lutego 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

UM Wojcieszów 852 85228 2010 2 304,00

Razem 2 304,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na organizowanie 

i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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 -  MF008.

c 'hudU,/



FB-BP.3111.42-2.2022.MJ

Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.32.2022.MF.289 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 20 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Wrocław 852 85228 2010 142 373,00

Razem 142 373,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na organizowanie 

i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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 -  MF008.



FB-BP.3111.42-2.2022.MJ

Urząd Miasta 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.32.2022.MF.289 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 20 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Zgorzelec 852 85228 2010 34 346,00

Razem 34 346,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na organizowanie 

i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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 -  MF008.



FB-BP.3111.42-2.2022.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.32.2022.MF.289 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 20 lutego 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

UM Złotoryja 852 85228 2010 4 310,00

Razem 4 310,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na organizowanie 

i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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 -  MF008.



FB-BP.3111.42-2.2022.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.32.2022.MF.289 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 20 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Bardo 852 85228 2010 4 019,00

Razem 4 019,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na organizowanie 

i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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 -  MF008.



FB-BP.3111.42-2.2022.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Bierutów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.32.2022.MF.289 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 20 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Bierutów 852 85228 2010 794,00

Razem 794,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na organizowanie 

i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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 -  MF008.



FB-BP.3111.42-2.2022.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.32.2022.MF.289 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 20 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Bogatynia 852 85228 2010 7 225,00

Razem 7 225,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na organizowanie 

i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

dochodów.

Z uf

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.42-2.2022.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.32.2022.MF.289 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 20 lutego 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

UMiG Chocianów 852 85228 2010 100,00

Razem 100,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na organizowanie 

i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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 -  MF008.



FB-BP.3111.42-2.2022.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Jaworzyna Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.32.2022.MF.289 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 20 lutego 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

UMiG Jaworzyna Śląska 852 85228 2010 2 004,00

Razem 2 004,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na organizowanie 

i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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 -  MF008.



FB-BP.3111.42-2.2022.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.32.2022.MF.289 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 20 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Lubawka 852 85228 2010 7 160,00

Razem 7 160,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na organizowanie 

i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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 -  MF008.



FB-BP.3111.42-2.2022.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.32.2022.MF.289 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 20 lutego 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

UMiG Lwówek Śląski 852 85228 2010 5 592,00

Razem 5 592,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na organizowanie 

i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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 -  MF008.



FB-BP.3111.42-2.2022.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Polkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.32.2022.MF.289 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 20 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Polkowice 852 85228 2010 4 320,00

Razem 4 320,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na organizowanie 

i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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 -  MF008.



FB-BP.3111.42-2.2022.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Prusice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.32.2022.MF.289 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 20 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Prusice 852 85228 2010 7 378,00

Razem 7 378,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na organizowanie 

i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

dochodów.

c ;

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.42-2.2022.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Syców

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.32.2022.MF.289 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 20 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Syców 852 85228 2010 8 052,00

Razem 8 052,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na organizowanie 

i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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 -  MF008.



FB-BP.3111.42-2.2022.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Wiązów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.32.2022.MF.289 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 20 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Wiązów 852 85228 2010 3 720,00

Razem 3 720,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na organizowanie 

i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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 -  MF008.



FB-BP.3111.42-2.2022.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Wleń

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.32.2022.MF.289 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 20 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Wleń 852 85228 2010 360,00

Razem 360,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na organizowanie 

i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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 -  MF008.



FB-BP.3111.42-2.2022.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.32.2022.MF.289 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 20 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Wołów 852 85228 2010 19 822,00

Razem 19 822,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na organizowanie 

i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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 -  MF008.



FB-BP.3111.42-2.2022.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.32.2022.MF.289 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 20 lutego 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

UMiG Ząbkowice Śląskie 852 85228 2010 76 378,00

Razem 76 378,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na organizowanie 

i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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 -  MF008.



FB-BP.3111.42-2.2022.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Złoty Stok

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.32.2022.MF.289 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 20 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Złoty Stok 852 85228 2010 3 434,00

Razem 3 434,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na organizowanie 

i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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 -  MF008.



FB-BP.3111.42-2.2022.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.32.2022.MF.289 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 20 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Żmigród 852 85228 2010 48 150,00

Razem 48 150,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na organizowanie 

i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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 -  MF008.



FB-BP.3111.42-2.2022.MJ

Urząd Gminy 
Czernica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.32.2022.MF.289 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 20 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Czernica 852 85228 2010 55 063,00

Razem 55 063,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na organizowanie 

i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

dochodów.
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W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.42-2.2022.MJ

Urząd Gminy 
Dobroszyce

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.32.2022.MF.289 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 20 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Dobroszyce 852 85228 2010 14 015,00

Razem 14 015,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na organizowanie 

i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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 -  MF008.



FB-BP.3111.42-2.2022.MJ

Urząd Gminy 
Grębocice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.32.2022.MF.289 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 20 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Grębocice 852 85228 2010 1 919,00

Razem 1 919,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na organizowanie 

i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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 -  MF008.



FB-BP.3111.42-2.2022.MJ

Urząd Gminy 
Gromadka

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.32.2022.MF.289 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 20 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Gromadka 852 85228 2010 12 408,00

Razem 12 408,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na organizowanie 

i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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 -  MF008.



FB-BP.3111.42-2.2022.MJ

Urząd Gminy 
Jeżów Sudecki

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.32.2022.MF.289 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 20 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Jeżów Sudecki 852 85228 2010 19 750,00

Razem 19 750,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na organizowanie 

i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

dochodów.

a a

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.42-2.2022.MJ

Urząd Gminy 
Kamieniec Ząbkowicki

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.32.2022.MF.289 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 20 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Kamieniec Ząbkowicki 852 85228 2010 35 940,00

Razem 35 940,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na organizowanie 

i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

dochodów.

A . :  » V

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.42-2.2022.MJ

Urząd Gminy 
Mysłakowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.32.2022.MF.289 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 20 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Mysłakowice 852 85228 2010 35 616,00

Razem 35 616,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na organizowanie 

i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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 -  MF008.



FB-BP.3111.42-2.2022.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Pęcław

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.32.2022.MF.289 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 20 lutego 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

UG Pęcław 852 85228 2010 4 708,00

Razem 4 708,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na organizowanie 

i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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 -  MF008.



FB-BP.3111.42-2.2022.MJ

Urząd Gminy 
Podgórzyn

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.32.2022.MF.289 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 20 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Podgórzyn 852 85228 2010 3 900,00

Razem 3 900,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na organizowanie 

i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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 -  MF008.



FB-BP.3111.42-2.2022.MJ

Urząd Gminy 
Radwanice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.32.2022.MF.289 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 20 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Radwanice 852 85228 2010 1 848,00

Razem 1 848,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na organizowanie 

i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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 -  MF008.



FB-BP.3111.42-2.2022.MJ

Urząd Gminy 
Zawonia

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.32.2022.MF.289 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 20 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Zawonia 852 85228 2010 19 044,00

Razem 19 044,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na organizowanie 

i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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 -  MF008.



FB-BP.3111.42-2.2022.MJ

Urząd Gminy 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.32.2022.MF.289 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 20 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Złotoryja 852 85228 2010 2 608,00

Razem 2 608,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na organizowanie 

i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

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 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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 -  MF008.


