
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.102.2022.MJ

Wrocław, dnia 26 kwietnia 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

Uprzejmie zawiadamiam, Ze Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 78/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

855 85510 2160 Powiat Bolesławiecki 10 000,00
razem 10 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.42.2022.AMT z dnia 22 kwietnia 2022 r.

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.3111.102.2022.MJ

Wrocław, dnia 26 kwietnia 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 78/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

855 85510 2160 Powiat Głogowski 4 000,00
razem 4 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.42.2022.AMT z dnia 22 kwietnia 2022 r.

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.3111.102.2022.MJ

Wrocław, dnia 26 kwietnia 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
Jawor

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 78/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

855 85510 2160 Powiat Jaworski 30 000,00
razem 30 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.42.2022.AMT z dnia 22 kwietnia 2022 r.

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.3111.102.2022.MJ

Wrocław, dnia 26 kwietnia 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 78/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

855 85510 2160 Powiat Kamiennogórski 2 000,00
razem 2 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.42.2022.AMT z dnia 22 kwietnia 2022 r.

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.3111.102.2022.MJ

Wrocław, dnia 26 kwietnia 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 78/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

855 85510 2160 Powiat Oleśnicki 15 000,00
razem 15 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.42.2022.AMT z dnia 22 kwietnia 2022 r.

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.3111.102.2022.MJ

Wrocław, dnia 26 kwietnia 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
Oława

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 78/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

855 85510 2160 Powiat Oławski 3 000,00
razem 3 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.42.2022.AMT z dnia 22 kwietnia 2022 r.

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.3111.102.2022.MJ

Wrocław, dnia 26 kwietnia 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 78/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

855 85510 2160 Powiat Świdnicki 2 000,00
razem 2 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.42.2022.AMT z dnia 22 kwietnia 2022 r.

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.3111.102.2022.MJ

Wrocław, dnia 26 kwietnia 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 78/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

855 85510 2160 Powiat Wrocławski 13 000,00
razem 13 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.42.2022.AMT z dnia 22 kwietnia 2022 r.

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.3111.102.2022.MJ

Wrocław, dnia 26 kwietnia 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 78/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

855 85510 2160 Powiat Złotoryj ski 11 000,00
razem 11 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.42.2022.AMT z dnia 22 kwietnia 2022 r.

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.3111.102.2022.MJ

Wrocław, dnia 26 kwietnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 78/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

855 85510 2160 MNPP Wrocław 30 000,00
razem 30 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.42.2022.AMT z dnia 22 kwietnia 2022 r.

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.3111.102.2022.MJ

Wrocław, dnia 26 kwietnia 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 78/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85510 2160 Powiat Dzierżoniowski 14 300,00
razem 14 300,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.42.2022.AMT z dnia 22 kwietnia 2022 r.

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na

dodatek do zryczałtowanej kwoty oraz dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego wraz 

z kosztami obsługi określony w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (. Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.102.2022.MJ

Wrocław, dnia 26 kwietnia 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 78/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85510 2160 Powiat Karkonoski 9 300,00
razem 9 300,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.42.2022.AMT z dnia 22 kwietnia 2022 r.

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na

dodatek do zryczałtowanej kwoty oraz dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego wraz 

z kosztami obsługi określony w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (. Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.102.2022.MJ

Wrocław, dnia 26 kwietnia 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 78/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85510 2160 Powiat Kłodzki 16 100,00
razem 16 100,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.42.2022.AMT z dnia 22 kwietnia 2022 r.

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na

dodatek do zryczałtowanej kwoty oraz dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego wraz 

z kosztami obsługi określony w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (. Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.102.2022.MJ

Wrocław, dnia 26 kwietnia 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 78/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85510 2160 Powiat Legnicki 2 000,00
razem 2 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.42.2022.AMT z dnia 22 kwietnia 2022 r.

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na

dodatek do zryczałtowanej kwoty oraz dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego wraz 

z kosztami obsługi określony w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (. Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.102.2022.MJ

Wrocław, dnia 26 kwietnia 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
Lubań

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 78/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85510 2160 Powiat Lubański 800,00
razem 800,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.42.2022.AMT z dnia 22 kwietnia 2022 r.

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na

dodatek do zryczałtowanej kwoty oraz dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego wraz 

z kosztami obsługi określony w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (. Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

c

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.102.2022.MJ

Wrocław, dnia 26 kwietnia 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
Lubin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 78/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85510 2160 Powiat Lubiński 19 000,00
razem 19 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.42.2022.AMT z dnia 22 kwietnia 2022 r.

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na

dodatek do zryczałtowanej kwoty oraz dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego wraz 

z kosztami obsługi określony w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (. Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.102.2022.MJ

Wrocław, dnia 26 kwietnia 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
Milicz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 78/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85510 2160 Powiat Milicki 15 640,00
razem 15 640,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.42.2022.AMT z dnia 22 kwietnia 2022 r.

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na

dodatek do zryczałtowanej kwoty oraz dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego wraz 

z kosztami obsługi określony w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (. Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.102.2022.MJ

Wrocław, dnia 26 kwietnia 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
Polkowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 78/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85510 2160 Powiat Polkowicki 14 100,00
razem 14 100,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.42.2022.AMT z dnia 22 kwietnia 2022 r.

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na

dodatek do zryczałtowanej kwoty oraz dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego wraz 

z kosztami obsługi określony w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (. Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

c .

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.102.2022.MJ

Wrocław, dnia 26 kwietnia 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
Strzelin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 78/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85510 2160 Powiat Strzeliński 4 100,00
razem 4 100,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.42.2022.AMT z dnia 22 kwietnia 2022 r.

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na

dodatek do zryczałtowanej kwoty oraz dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego wraz 

z kosztami obsługi określony w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (. Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.102.2022.MJ

Wrocław, dnia 26 kwietnia 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 78/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85510 2160 Powiat Sredzki 8 600,00
razem 8 600,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.42.2022.AMT z dnia 22 kwietnia 2022 r.

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na

dodatek do zryczałtowanej kwoty oraz dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego wraz 

z kosztami obsługi określony w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (. Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełno sprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

c,-„.

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.102.2022.MJ

Wrocław, dnia 26 kwietnia 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 78/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85510 2160 Powiat Trzebnicki 9 500,00
razem 9 500,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.42.2022.AMT z dnia 22 kwietnia 2022 r.

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na

dodatek do zryczałtowanej kwoty oraz dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego wraz 

z kosztami obsługi określony w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (. Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.102.2022.MJ

Wrocław, dnia 26 kwietnia 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
Wałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 78/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85510 2160 Powiat Wałbrzyski 6 560,00
razem 6 560,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.42.2022.AMT z dnia 22 kwietnia 2022 r.

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na

dodatek do zryczałtowanej kwoty oraz dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego wraz 

z kosztami obsługi określony w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (. Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna,

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

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.


