
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.90.2022.MJ

Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Bielawa

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.155.2022.MF.1036 ( nr wewnętrzny MF040) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_____________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85228 2030 UM Bielawa

707 981,00
w tym:
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2022 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF040.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.90.2022.MJ

Urząd Miasta 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.155.2022.M F.1036 ( nr wewnętrzny MF040) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_____________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85228 2030 UM Bolesławiec

321 002,16
w tym:
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

99 135,06

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2022 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF040.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.90.2022.MJ

Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Duszniki Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.155.2022.MF.1036 ( nr wewnętrzny MF040) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

__________________________________________________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85228 2030 UM Duszniki Zdrój

4 000,00
w tym:
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2022 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF040.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.90.2022.MJ

Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.155.2022.MF.1036 ( nr wewnętrzny MF040) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

__________________________________________________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85228 2030 UM Dzierżoniów

323 687,32
w tym:
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2022 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF040.



Urząd Miasta 
Jawor

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.155.2022.MF.1036 ( nr wewnętrzny MF040) w sprawie zmian w budżecie

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.90.2022.MJ

państwa na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

__________________________________________________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85228 2030 UM Jawor

65 940,21
w tym:
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2022 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF040.



Urząd Miasta 
Jedlina Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.155.2022.MF.1036 ( nr wewnętrzny MF040) w sprawie zmian w budżecie

Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

państwa na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

__________________________________________________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85228 2030 UM Jedlina Zdrój

27 885,00
w tym:
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2022 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF040.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.90.2022.MJ



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.90.2022.MJ

Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.155.2022.MF.1036 ( nr wewnętrzny MF040) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

__________________________________________________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85228 2030 UM Kamienna Góra

54 720,00
w tym:
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2022 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF040.

Celina Marzena Dziidzuik.
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budfcetu';



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.90.2022.MJ

Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Kowary

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.155.2022.M F.1036 ( nr wewnętrzny MF040) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

__________________________________________________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85228 2030 UM Kowary

28 495,00
w tym:
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2022 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF040.

J , S~\
Z Up. WOJB* )liy^Jtj^J.ASKIEGO

Celina Marzena Dzieąziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu )



Urząd Miasta 
Nowa Ruda

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.155.2022.M F.1036 ( nr wewnętrzny MF040) w sprawie zmian w budżecie

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.90.2022.MJ

państwa na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

__________________________________________________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85228 2030 UM Nowa Ruda

33 865,20
w tym:
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2022 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF040.

Z up, WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

d y r e k t o r  w yd zia łu
Finansów i Błtdźetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.90.2022.MJ

Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.155.2022.MF.1036 ( nr wewnętrzny MF040) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

__________________________________________________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85228 2030 UM Oleśnica

251 005,00
w tym:
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2022 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF040.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina m inenó  &riedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Urząd Miasta 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.155.2022.MF.1036 ( nr wewnętrzny MF040) w sprawie zmian w budżecie

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.90.2022.MJ

państwa na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

__________________________________________________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85228 2030 UM Oława

255 600,00
w tym:
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

76 680,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2022 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF040.

2 up. VV0J6V^Ylxlf^SL^SKIEGO

Celi/iii Marzena Dkiedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.90.2022.MJ

Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Świebodzice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.155.2022.M F.1036 ( nr wewnętrzny MF040) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

__________________________________________________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85228 2030 UM Świebodzice

46 560,00
w tym:
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2022 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF040.

Z Up. VVOJEV^DY^yĄsKIEGO

Celina Martena'uźiedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu
ł



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.90.2022.MJ

Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.155.2022.MF.1036 ( nr wewnętrzny MF040) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_____________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85228 2030 UM Złotoryja

294 966,70
w tym:
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2022 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF040.

1 Up' W0J^ j ^ ^ / |OŚLASKIfc'QO

Celina Marzena tyziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.155.2022.MF.1036 ( nr wewnętrzny MF040) w sprawie zmian w budżecie

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.90.2022.MJ

państwa na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

__________________________________________________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85228 2030 UMiG Bogatynia

25 200,00
w tym:
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2022 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF040.

z “ p W i 1 i l i ? K I E G 0

Celina M arzena D w d z ia k  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

F in ansów  i Budżetuj



Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.155.2022.MF.1036 ( nr wewnętrzny MF040) w sprawie zmian w budżecie

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.90.2022.MJ

państwa na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

__________________________________________________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85228 2030 UMiG Brzeg Dolny

33 480,00
w tym:
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2022 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF040.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.155.2022.M F.1036 ( nr wewnętrzny MF040) w sprawie zmian w budżecie

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.90.2022.MJ

państwa na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

__________________________________________________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85228 2030 UMiG Chocianów

34 037,01
w tym:
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2022 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF040.

2 up. WOJEWODY DOLNpSUSKIEGO

Celina Im iM M luziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Urząd Miasta i Gminy 
Głuszyca

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.155.2022.M F.1036 ( nr wewnętrzny MF040) w sprawie zmian w budżecie

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.90.2022.MJ

państwa na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

__________________________________________________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85228 2030 UMiG Głuszyca

43 800,00
w tym:
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2022 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF040.

Celina Marzena Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Urząd Miasta i Gminy 
Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.155.2022.M F.1036 ( nr wewnętrzny MF040) w sprawie zmian w budżecie

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.90.2022.MJ

państwa na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

__________________________________________________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85228 2030 UMiG Góra

64 961,00
w tym:
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2022 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF040.

I  up. WOJEWDDY D0 1 N0 $M 8 KIĘ(30 

d y r e k t o r  w y d z ia łu
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.90.2022.MJ

Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Jelcz-Laskowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.155.2022.MF.1036 ( nr wewnętrzny MF040) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

__________________________________________________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85228 2030 UMiG Jelcz- 
Laskowice

230 847,50
w tym:
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

632,50

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2022 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF040.

Celina Martena Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.155.2022.MF.1036 ( nr wewnętrzny MF040) w sprawie zmian w budżecie

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.90.2022.MJ

państwa na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

__________________________________________________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85228 2030 UMiG Lubawka

70 270,20
w tym:
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2022 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF040.
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Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.155.2022.MF.1036 ( nr wewnętrzny MF040) w sprawie zmian w budżecie

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.90.2022.MJ

państwa na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

__________________________________________________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85228 2030 UMiG Lubomierz

15 880,00
w tym:
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2022 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF040.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.90.2022.MJ

Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.155.2022.MF.1036 ( nr wewnętrzny MF040) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

__________________________________________________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85228 2030 UMiG Lwówek Śląski

33 242,93
w tym:
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2022 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF040.

ż  up. w ojEy/^ oy p o d l a s k i e g o



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.90.2022.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Mieroszów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.155.2022.MF.1036 ( nr wewnętrzny MF040) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

__________________________________________________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85228 2030 UMiG Mieroszów

15 000,00
w tym:
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2022 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF040.
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Urząd Miasta i Gminy 
Nowogrodziec

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.155.2022.MF.1036 ( nr wewnętrzny MF040) w sprawie zmian w budżecie

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.90.2022.MJ

państwa na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

__________________________________________________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85228 2030 UMiG Nowogrodziec

13 500,00
w tym:
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2022 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF040.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.90.2022.MJ

Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Oborniki Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.155.2022.MF.1036 ( nr wewnętrzny MF040) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

__________________________________________________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85228 2030 UMiG Oborniki 
Śląskie

52 163,00
w tym:
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2022 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF040.
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Urząd Miasta i Gminy 
Polkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.155.2022.MF.1036 ( nr wewnętrzny MF040) w sprawie zmian w budżecie

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.90.2022.MJ

państwa na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

__________________________________________________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85228 2030 UMiG Polkowice

84 654,00
w tym:
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

47 394,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2022 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF040.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.90.2022.MJ

Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.155.2022.M F.1036 ( nr wewnętrzny MF040) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

__________________________________________________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85228 2030 UMiG Prochowice

14 427,48
w tym:
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2022 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF040.
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Urząd Miasta i Gminy 
Prusice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.155.2022.MF.1036 ( nr wewnętrzny MF040) w sprawie zmian w budżecie

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.90.2022.MJ

państwa na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

__________________________________________________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85228 2030 UMiG Prusice

3 388,50
w tym:
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2022 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF040.
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Urząd Miasta i Gminy 
Przemków

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.155.2022.M F.1036 ( nr wewnętrzny MF040) w sprawie zmian w budżecie

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.90.2022.MJ

państwa na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_____________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85228 2030 UMiG Przemków

42 746,67
w tym:
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2022 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF040.

2  U P

Celina M an en w pzU dziak .
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



Urząd Miasta i Gminy 
Radków

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.155.2022.MF.1036 ( nr wewnętrzny MF040) w sprawie zmian w budżecie

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.90.2022.MJ

państwa na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

__________________________________________________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85228 2030 UMiG Radków

4 609,80
w tym:
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

4 609,80

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2022 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF040.

2 up.

CeliHif Maryjna Dziedziuk
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżet j



Urząd Miasta i Gminy 
Strzegom

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.155.2022.MF.1036 ( nr wewnętrzny MF040) w sprawie zmian w budżecie

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.90.2022.MJ

państwa na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

__________________________________________________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85228 2030 UMiG Strzegom

66 000,00
w tym:
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2022 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF040.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

Celintjl^lMeila^zie.dziak
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu
)



Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.155.2022.M F.1036 ( nr wewnętrzny MF040) w sprawie zmian w budżecie

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.90.2022.MJ

państwa na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

__________________________________________________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85228 2030 UMiG Strzelin

253 275,00
w tym:
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2022 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF040.

Z up, W U J^ ^ D YgD O iO ^ LA SK IEO O

Celina Marzenayt/ziedzUik. 
DYREKTOR WYDZIAŁU



Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.155.2022.MF.1036 ( nr wewnętrzny MF040) w sprawie zmian w budżecie

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.90.2022.MJ

państwa na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

__________________________________________________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85228 2030 UMiG Środa Śląska

36 509,20
w tym:
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2022 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF040.

i  up. w o j ^ ^ y ^ c i ^ L ą s k i e g o

Celina M arzena y z ie d z ia k  
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu/
/



Urząd Miasta i Gminy 
Wąsosz

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.155.2022.MF.1036 ( nr wewnętrzny MF040) w sprawie zmian w budżecie

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.90.2022.MJ

państwa na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

__________________________________________________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85228 2030 UMiG Wąsosz

11 400,00
w tym:
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2022 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF040.

Ł  Ujj. W O JEW O D Y D C^N O ńU yŚK lfcG G

Cali S t i m k  hozieuziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.90.2022.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Węgliniec

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.155.2022.M F.1036 ( nr wewnętrzny MF040) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

__________________________________________________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85228 2030 UMiG Węgliniec

4 500,00
w tym:
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2022 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF040.

Z up. W O JEVV^ YD CK.{^ Q $t^ Klt;ęiU

Celina Marzena,
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżet*



Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.155.2022.M F.1036 ( nr wewnętrzny MF040) w sprawie zmian w budżecie

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.90.2022.MJ

państwa na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

__________________________________________________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85228 2030 UMiG Wołów

17 149,86
w tym:
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2022 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF040.

2  U P

Celino Marzena Dzfedziak.
DYREKTOR WYDZIAŁU

Fliwisów I Budżetu;



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.90.2022.MJ

Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Czernica

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.155.2022.M F.1036 ( nr wewnętrzny MF040) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

__________________________________________________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85228 2030 UG Czernica

1 560,00
w tym:
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2022 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF040.
it  up. JEVy©DY'

Celina
DYREKTOR WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.90.2022.MJ

Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Długołęka

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.155.2022.MF.1036 ( nr wewnętrzny MF040) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

__________________________________________________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85228 2030 UG Długołęka

8 812,50
w tym:
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

8 812,50

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2022 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF040.

L Up. WoJiWOPY d o lnośląsk iego



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.90.2022.MJ

Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Dobroszyce

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.155.2022.MF.1036 ( nr wewnętrzny MF040) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

__________________________________________________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85228 2030 UG Dobroszyce

6 596,45
w tym:
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

5 052,60

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2022 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF040.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.90.2022.MJ

Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.155.2022.MF.1036 ( nr wewnętrzny MF040) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

__________________________________________________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85228 2030 UG Dzierżoniów

25 141,00
w tym:
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2022 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF040.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.90.2022.MJ

Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Gaworzyce

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.155.2022.MF.1036 ( nr wewnętrzny MF040) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

__________________________________________________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85228 2030 UG Gaworzyce

2 008,00
w tym:
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2022 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF040.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.90.2022.MJ

Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Gromadka

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.155.2022.M F.1036 ( nr wewnętrzny MF040) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

__________________________________________________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85228 2030 UG Gromadka

29 900,00
w tym:
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2022 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF040.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.90.2022.MJ

Urząd Gminy 
Kunice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.155.2022.M F.1036 ( nr wewnętrzny MF040) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

__________________________________________________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85228 2030 UG Kunice

13 408,00
w tym:
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2022 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF040.
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Urząd Gminy 
Lewin Kłodzki

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.155.2022.MF.1036 ( nr wewnętrzny MF040) w sprawie zmian w budżecie

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.90.2022.MJ

państwa na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

__________________________________________________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85228 2030 UG Lewin Kłodzki

3 822,00
w tym:
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2022 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF040.
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FB-BP.3111.90.2022.MJ

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.155.2022.M F.1036 ( nr wewnętrzny MF040) w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85228 2030 UG Lubin

39 500,00
w tym:
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2022 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF040.
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WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.90.2022.MJ

Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Łagiewniki

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.155.2022.MF.1036 ( nr wewnętrzny MF040) w sprawie zmian w budżecie 

państwa na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85228 2030 UG Łagiewniki

36 885,00
w tym:
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2022 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF040.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.90.2022.MJ

Urząd Gminy 
Miłkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.155.2022.MF.1036 ( nr wewnętrzny MF040) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

__________________________________________________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85228 2030 UG Miłkowice

42 570,00
w tym:
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2022 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF040.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.90.2022.MJ

Urząd Gminy 
Mściwojów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.155.2022.MF.1036 ( nr wewnętrzny MF040) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

__________________________________________________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85228 2030 UG Mściwojów

57 214,48
w tym:
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2022 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF040.
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Urząd Gminy 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.155.2022.MF.1036 ( nr wewnętrzny MF040) w sprawie zmian w budżecie

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.90.2022.MJ

państwa na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

_________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85228 2030 UG Oława

54 120,63
w tym:
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2022 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF040.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.90.2022.MJ

Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Osiecznica

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.155.2022.MF.1036 ( nr wewnętrzny MF040) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

__________________________________________________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85228 2030 UG Osiecznica

48 816,00
w tym:
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2022 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF040.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.90.2022.MJ

Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Stare Bogaczowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.155.2022.M F.1036 ( nr wewnętrzny MF040) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

__________________________________________________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85228 2030 UG Stare 
Bogaczowice

7 814,50
w tym:
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2022 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF040.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.90.2022.MJ

Wrocław, dnia 14 kwietnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Udanin

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.155.2022.M F.1036 ( nr wewnętrzny MF040) w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

__________________________________________________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka
samorządu

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85228 2030 UG Udanin

26 020,80
w tym:
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

0,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), 

przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2022 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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF040.
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