
Starostwo Powiatowe 
Lubin

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 05 maja 2022 r.

FB-BP.3111.93-1.2022.MJ

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.150.2022.MF.1030 
( nr wewnętrzny -  MF039) z dnia 11 kwietnia 2022 r. 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 85231 2110 Powiat Lubiński 13 235,52
Razem 13 235,52

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla powiatów na realizację zadań 
z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest na:

- pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub 
zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 
ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w zakresie 
indywidualnego programu integracji, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o pomocy 
społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w układzie 
zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 
szczegółowości:
Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,
Zadanie 13.1. -  Pomoc i integracja społeczna,
Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
Działanie 13.1.2.1. -  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 przedmiotowych decyzji należy
w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF039.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.93-1.2022.MJ

Wrocław, dnia 05 maja 2022 r.

Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.150.2022.MF.1030 
( nr wewnętrzny -  MF039) z dnia 11 kwietnia 2022 r. 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 85231 2110 MNPP Wrocław 5 780,08
Razem 5 780,08

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla powiatów na realizację zadań 
z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest na:

- pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub 
zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 
ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w zakresie 
indywidualnego programu integracji, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o pomocy 
społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w układzie 
zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 
szczegółowości:
Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,
Zadanie 13.1. -  Pomoc i integracja społeczna,
Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
Działanie 13.1.2.1. -  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 przedmiotowych decyzji należy
w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF039.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.93-1.2022.MJ

Wrocław, dnia 05 maja 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
Milicz

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 
Nr MF/FS4.4143.3.150.2022.M F.1030 ( nr wewnętrzny -  MF039) z dnia 11 kwietnia 2022 r. 
w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 
następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85231 2110 Powiat Milicki 393,68
Razem 393,68

Powyższe zmniejszenie dotacji celowej dotyczy środków pochodzących z rezerwy 
celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczonych na:

- pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub 
zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 
ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w zakresie 
indywidualnego programu integracji, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o pomocy 
społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w układzie 
zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 
szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,
Zadanie 13.1. -  Pomoc i integracja społeczna,
Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
Działanie 13.1.2.1. -  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 przedmiotowych decyzji należy
w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF039.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.93-1.2022.MJ

Wrocław, dnia 05 maja 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
Polkowice

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 
Nr MF/FS4.4143.3.150.2022.MF.1030 ( nr wewnętrzny -  MF039) z dnia 11 kwietnia 2022 r. 
w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 
następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85231 2110 Powiat Polkowicki 13 235,52
Razem 13 235,52

Powyższe zmniejszenie dotacji celowej dotyczy środków pochodzących z rezerwy 
celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczonych na:

- pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub 
zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 
ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w zakresie 
indywidualnego programu integracji, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o pomocy 
społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w układzie 
zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 
szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,
Zadanie 13.1. — Pomoc i integracja społeczna,
Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
Działanie 13.1.2.1. -  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 przedmiotowych decyzji należy
w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF039.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.93-1.2022.MJ

Wrocław, dnia 05 maja 2022 r.

Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 
Nr MF/FS4.4143.3.150.2022.M F.1030 ( nr wewnętrzny -  MF039) z dnia 11 kwietnia 2022 r. 
w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 
następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85231 2110 MNPP Wałbrzych 2 445,60
Razem 2 445,60

Powyższe zmniejszenie dotacji celowej dotyczy środków pochodzących z rezerwy 
celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczonych na:

- pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub 
zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 
ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w zakresie 
indywidualnego programu integracji, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o pomocy 
społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w układzie 
zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 
szczegółowości:

Funkcja 13. -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,
Zadanie 13.1. -  Pomoc i integracja społeczna,
Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
Działanie 13.1.2.1. -  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 przedmiotowych decyzji należy
w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF039.


