
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.94.2022.MJ

Wrocław, dnia 20 kwietnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Duszniki Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 72/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 UM Duszniki Zdrój 50 000,00
razem 50 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.41.2022.RZ z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zwiększenia dokonuje z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na wypłatę 

świadczeń wychowawczych w maju br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.94.2022.MJ

Wrocław, dnia 20 kwietnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Kamienna Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 72/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 UM Kamienna Góra 150 000,00
razem 150 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.41.2022.RZ z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zwiększenia dokonuje z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na wypłatę 

świadczeń wychowawczych w maju br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 kwietnia 2022 r.

FB.BP.3111.94.2022.MJ

Urząd Miasta 
Kudowa Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 72/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 UM Kudowa Zdrój 665 000,00
razem 665 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.41.2022.RZ z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zwiększenia dokonuje z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na wypłatę 

świadczeń wychowawczych w maju br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.94.2022.MJ

Wrocław, dnia 20 kwietnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Lubań

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 72/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 UM Lubań 600 000,00
razem 600 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.41.2022.RZ z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zwiększenia dokonuje z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na wypłatę 

świadczeń wychowawczych w maju br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.94.2022.MJ

Wrocław, dnia 20 kwietnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Nowa Ruda

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 72/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 UM Nowa Ruda 180 000,00
razem 180 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.41.2022.RZ z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zwiększenia dokonuje z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na wypłatę 

świadczeń wychowawczych w maju br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.94.2022.MJ

Wrocław, dnia 20 kwietnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Zawidów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 72/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 UM Zawidów 145 000,00
razem 145 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.41.2022.RZ z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zwiększenia dokonuje z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na wypłatę 

świadczeń wychowawczych w maju br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.94.2022.MJ

Wrocław, dnia 20 kwietnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Zgorzelec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 72/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 UM Zgorzelec 1 250 000,00
razem 1 250 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.41.2022.RZ z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zwiększenia dokonuje z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na wypłatę 

świadczeń wychowawczych w maju br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.94.2022.MJ

Wrocław, dnia 20 kwietnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 72/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 UMiG Bogatynia 1 150 000,00
razem 1 150 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.41.2022.RZ z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zwiększenia dokonuje z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na wypłatę 

świadczeń wychowawczych w maju br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.94.2022.MJ

Wrocław, dnia 20 kwietnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 72/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 UMiG Bystrzyca Kłodzka 550 000,00
razem 550 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.41.2022.RZ z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zwiększenia dokonuje z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na wypłatę 

świadczeń wychowawczych w maju br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 kwietnia 2022 r.

FB.BP.3111.94.2022.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 72/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 UMiG Gryfów Śląski 140 000,00
razem 140 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.41.2022.RZ z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zwiększenia dokonuje z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na wypłatę 

świadczeń wychowawczych w maju br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.94.2022.MJ

Wrocław, dnia 20 kwietnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 72/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 UMiG Kąty Wrocławskie 300 000,00
razem 300 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.41.2022.RZ z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zwiększenia dokonuje z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na wypłatę 

świadczeń wychowawczych w maju br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.94.2022.MJ

Wrocław, dnia 20 kwietnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Leśna

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 72/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 UMiG Leśna 90 000,00
razem 90 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.41.2022.RZ z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zwiększenia dokonuje z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na wypłatę 

świadczeń wychowawczych w maju br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.94.2022.MJ

Wrocław, dnia 20 kwietnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 72/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 UMiG Lubawka 675 000,00
razem 675 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.41.2022.RZ z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zwiększenia dokonuje z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na wypłatę 

świadczeń wychowawczych w maju br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.94.2022.MJ

Wrocław, dnia 20 kwietnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 72/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 UMiG Lwówek Śląski 320 000,00
razem 320 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.41.2022.RZ z dnia 15 kwietnia2022 r.

Zwiększenia dokonuje z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na wypłatę 

świadczeń wychowawczych w maju br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.94.2022.MJ

Wrocław, dnia 20 kwietnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Mieroszów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 72/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 UMiG Mieroszów 150 000,00
razem 150 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.41.2022.RZ z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zwiększenia dokonuje z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na wypłatę 

świadczeń wychowawczych w maju br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.94.2022.MJ

Wrocław, dnia 20 kwietnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Międzylesie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 72/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 UMiG Międzylesie 420 000,00
razem 420 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.41.2022.RZ z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zwiększenia dokonuje z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na wypłatę 

świadczeń wychowawczych w maju br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.94.2022.MJ

Wrocław, dnia 20 kwietnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Niemcza

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 72/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 UMiG Niemcza 25 000,00
razem 25 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.41.2022.RZ z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zwiększenia dokonuje z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na wypłatę 

świadczeń wychowawczych w maju br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

strome dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.94.2022.MJ

Wrocław, dnia 20 kwietnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Nowogrodziec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 72/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 UMiG Nowogrodziec 230 000,00
razem 230 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.41.2022.RZ z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zwiększenia dokonuje z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na wypłatę 

świadczeń wychowawczych w maju br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.94.2022.MJ

Wrocław, dnia 20 kwietnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Olszyna

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 72/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 UMiG Olszyna 250 000,00
razem 250 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.41.2022.RZ z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zwiększenia dokonuje z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na wypłatę 

świadczeń wychowawczych w maju br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.94.2022.MJ

Wrocław, dnia 20 kwietnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Pieńsk

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 72/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 UMiG Pieńsk 370 000,00
razem 370 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.41.2022.RZ z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zwiększenia dokonuje z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na wypłatę 

świadczeń wychowawczych w maju br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.94.2022.MJ

Wrocław, dnia 20 kwietnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Radków

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 72/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 UMiG Radków 190 000,00
razem 190 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.41.2022.RZ z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zwiększenia dokonuje z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na wypłatę 

świadczeń wychowawczych w maju br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.94.2022.MJ

Wrocław, dnia 20 kwietnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 72/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 UMiG Szczytna 370 000,00
razem 370 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.41.2022.RZ z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zwiększenia dokonuje z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na wypłatę 

świadczeń wychowawczych w maju br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełno sprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.94.2022.MJ

Wrocław, dnia 20 kwietnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Ścinawa

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 72/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 UMiG Ścinawa 30 000,00
razem 30 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.41.2022.RZ z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zwiększenia dokonuje z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na wypłatę 

świadczeń wychowawczych w maju br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.94.2022.MJ

Wroclaw, dnia 20 kwietnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Wąsosz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 72/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 UMiG Wąsosz 140 000,00
razem 140 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.41.2022.RZ z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zwiększenia dokonuje z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na wypłatę 

świadczeń wychowawczych w maju br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełno sprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.94.2022.MJ

Wrocław, dnia 20 kwietnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Węgliniec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 72/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 UMiG Węgliniec 70 000,00
razem 70 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.41.2022.RZ z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zwiększenia dokonuje z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na wypłatę 

świadczeń wychowawczych w maju br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.94.2022.MJ

Wrocław, dnia 20 kwietnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Bolesławiec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 72/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 UG Bolesławiec 210 000,00
razem 210 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.41.2022.RZ z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zwiększenia dokonuje z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na wypłatę 

świadczeń wychowawczych w maju br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.94.2022.MJ

Wrocław, dnia 20 kwietnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Czarny Bór

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 72/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 UG Czarny Bór 30 000,00
razem 30 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.41.2022.RZ z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zwiększenia dokonuje z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na wypłatę 

świadczeń wychowawczych w maju br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.

Cc



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.94.2022.MJ

Wrocław, dnia 20 kwietnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Czernica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 72/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 UG Czernica 320 000,00
razem 320 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.41.2022.RZ z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zwiększenia dokonuje z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na wypłatę 

świadczeń wychowawczych w maju br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.

DYREKTOR WYDZIAŁU 
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.94.2022.MJ

Wrocław, dnia 20 kwietnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Długołęka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 72/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 UG Długołęka 250 000,00
razem 250 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.41.2022.RZ z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zwiększenia dokonuje z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na wypłatę 

świadczeń wychowawczych w maju br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.

Z up. W0 jev#0 CV DOtMOń JA K IEG O
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.94.2022.MJ

Wrocław, dnia 20 kwietnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Jeżów Sudecki

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 72/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 UG Jeżów Sudecki 60 000,00
razem 60 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.41.2022.RZ z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zwiększenia dokonuje z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na wypłatę 

świadczeń wychowawczych w maju br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.

Z up. WpJEWOOY DOtfcCt-ASKIEGC
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.94.2022.MJ

Wrocław, dnia 20 kwietnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Kamienna Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 72/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 UG Kamienna Góra 170 000,00
razem 170 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.41.2022.RZ z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zwiększenia dokonuje z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na wypłatę 

świadczeń wychowawczych w maju br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.94.2022.MJ

Wrocław, dnia 20 kwietnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Lewin Kłodzki

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 72/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 UG Lewin Kłodzki 75 000,00
razem 75 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.41.2022.RZ z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zwiększenia dokonuje z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na wypłatę 

świadczeń wychowawczych w maju br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.94.2022.MJ

Wrocław, dnia 20 kwietnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Lubań

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 72/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 UG Lubań 120 000,00
razem 120 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nrZP-ZS.3111.41.2022.RZzdnia 15 kwietnia 2022 r.

Zwiększenia dokonuje z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na wypłatę 

świadczeń wychowawczych w maju br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.94.2022.MJ

Wrocław, dnia 20 kwietnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Łagiewniki

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 72/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 UG Łagiewniki 50 000,00
razem 50 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.41.2022.RZ z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zwiększenia dokonuje z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na wypłatę 

świadczeń wychowawczych w maju br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.94.2022.MJ

Wrocław, dnia 20 kwietnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Marciszów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 72/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 UG Marciszów 105 000,00
razem 105 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.41.2022.RZ z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zwiększenia dokonuje z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na wypłatę 

świadczeń wychowawczych w maju br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.94.2022.MJ

Wrocław, dnia 20 kwietnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Męcinka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 72/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 UG Męcinka 15 000,00
razem 15 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.41.2022.RZ z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zwiększenia dokonuje z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na wypłatę 

świadczeń wychowawczych w maju br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.94.2022.MJ

Wrocław, dnia 20 kwietnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Miękinia

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 72/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 UG Miękinia 85 000,00
razem 85 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.41.2022.RZ z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zwiększenia dokonuje z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na wypłatę 

świadczeń wychowawczych w maju br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.94.2022.MJ

Wrocław, dnia 20 kwietnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Mściwojów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 72/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 UG Mściwojów 5 000,00
razem 5 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.41.2022.RZ z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zwiększenia dokonuje z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na wypłatę 

świadczeń wychowawczych w maju br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSIO

FB.BP.3111.94.2022.MJ

Wrocław, dnia 20 kwietnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Nowa Ruda

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 72/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 UG Nowa Ruda 240 000,00
razem 240 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.41.2022.RZ z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zwiększenia dokonuje z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na wypłatę 

świadczeń wychowawczych w maju br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.94.2022.MJ

Wrocław, dnia 20 kwietnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Paszowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 72/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 UG Paszowice 50 000,00
razem 50 000,00

/ mian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.41.2022.RZ z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zwiększenia dokonuje z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na wypłatę 

świadczeń wychowawczych w maju br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.94.2022.MJ

Wrocław, dnia 20 kwietnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Pielgrzymka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 72/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 UG Pielgrzymka 40 000,00
razem 40 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.41.2022.RZ z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zwiększenia dokonuje z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na wypłatę 

świadczeń wychowawczych w maju br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.

7. up. W O JtW D D Y  D O L N O ii^ S K IE G O



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.94.2022.MJ

Wrocław, dnia 20 kwietnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Platerówka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 72/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 UG Platerówka 50 000,00
razem 50 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.41.2022.RZ z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zwiększenia dokonuje z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na wypłatę 

świadczeń wychowawczych w maju br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.94.2022.MJ

Wrocław, dnia 20 kwietnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Siekierczyn

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 72/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 UG Siekierczyn 50 000,00
razem 50 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.41.2022.RZ z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zwiększenia dokonuje z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na wypłatę 

świadczeń wychowawczych w maju br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.94.2022.MJ

Wrocław, dnia 20 kwietnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Sulików

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 72/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 UG Sulików 215 000,00
razem 215 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.41.2022.RZ z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zwiększenia dokonuje z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na wypłatę 

świadczeń wychowawczych w maju br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.94.2022.MJ

Wrocław, dnia 20 kwietnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Zgorzelec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 72/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 UG Zgorzelec 320 000,00
razem 320 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.41.2022.RZzdnia 15 kwietnia 2022 r.

Zwiększenia dokonuje z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na wypłatę 

świadczeń wychowawczych w maju br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.94.2022.MJ

Wrocław, dnia 20 kwietnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Złotoryja

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 72/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zwiększenia

855 85501 2060 UG Złotoryja 30 000,00
razem 30 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.41.2022.RZ z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zwiększenia dokonuje z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na wypłatę 

świadczeń wychowawczych w maju br.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

stronie dochodów.
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