
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.132.2022.MJ

Wrocław, dnia 24 maja 2022 r.

Urząd Miasta 
Bielawa

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 108/2022 z dnia 

24 maja 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85203 2010 UM Bielawa 87 300,00
87 300,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.53.2022.MB z dnia 19 maja 2022 r.

Zmniejszenie środków wynika z niewykorzystania miejsc w środowiskowych domach 

samopomocy w związku z brakiem decyzji kierujących do korzystania ze świadczonych w nich usług 

za I kwartał 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 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

dochodów.

Z up. WOJE'
SKIEGO

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



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.132.2022.MJ

Wrocław, dnia 24 maja 2022 r.

Urząd Miasta 
Oleśnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 108/2022 z dnia 

24 maja 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85203 2010 UM Oleśnica 1 940,00
1 940,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.53.2022.MB z dnia 19 maja 2022 r.

Zmniejszenie środków wynika z niewykorzystania miejsc w środowiskowych domach 

samopomocy w związku z brakiem decyzji kierujących do korzystania ze świadczonych w nich usług 

za I kwartał 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 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

dochodów.

- UP- W ^E^DY .DO LNO ^ŁASK IEG O

Celina n M M lb k d z ia k  
DYREKTOR WYIJLZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 maja 2022 r.

FB.BP.3111.132.2022.MJ

Urząd Miasta 
Świebodzice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 108/2022 z dnia 

24 maja 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85203 2010 UM Świebodzice 11 640,00
11 640,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.53.2022.MB z dnia 19 maja2022 r.

Zmniejszenie środków wynika z niewykorzystania miejsc w środowiskowych domach 

samopomocy w związku z brakiem decyzji kierujących do korzystania ze świadczonych w nich usług 

za I kwartał 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 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

dochodów.

: up. VW JE WQDY ,DOL NOŚtASKIEGO

Celina, iziak
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 maja 2022 r.

FB.BP.3111.132.2022.MJ

Urząd Miasta 
Złotoryja

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 108/2022 z dnia 

24 maja 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85203 2010 UM Złotoryja 1 940,00
1 940,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.53.2022.MB z dnia 19 maja 2022 r.

Zmniejszenie środków wynika z niewykorzystania miejsc w środowiskowych domach 

samopomocy w związku z brakiem decyzji kierujących do korzystania ze świadczonych w nich usług 

za I kwartał 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 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNd§|.ĄSKIEGO 

Celina A Wm,J'dziak
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Buażetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.132.2022.MJ

Wrocław, dnia 24 maja 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 108/2022 z dnia 

24 maja 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85203 2010 UMiG Bystrzyca Kłodzka 31 040,00
31 040,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.53.2022.MB z dnia 19 maja2022 r.

Zmniejszenie środków wynika z niewykorzystania miejsc w środowiskowych domach 

samopomocy w związku z brakiem decyzji kierujących do korzystania ze świadczonych w nich usług 

za I kwartał 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 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNpŚLĄSKIEGl

Celmt^/mr^fl^nk/edziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Buażetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.132.2022.MJ

Wrocław, dnia 24 maja 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lądek Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 108/2022 z dnia 

24 maja 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85203 2010 UMiG Lądek Zdrój 5 820,00
5 820,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.53.2022.MB z dnia 19 maja 2022 r.

Zmniejszenie środków wynika z niewykorzystania miejsc w środowiskowych domach 

samopomocy w związku z brakiem decyzji kierujących do korzystania ze świadczonych w nich usług 

za I kwartał 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 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

dochodów.

Z up. WOJEWOEft DOLNOśMsklEGO

Celina Marzena D zim ziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu''



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.132.2022.MJ

Wrocław, dnia 24 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Oława

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 108/2022 z dnia 

24 maja 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85203 2010 UG Oława 7 760,00
7 760,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.53.2022.MB z dnia 19 maja 2022 r.

Zmniejszenie środków wynika z niewykorzystania miejsc w środowiskowych domach 

samopomocy w związku z brakiem decyzji kierujących do korzystania ze świadczonych w nich usług 

za I kwartał 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 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

dochodów.

Z up. WOJi
ASKIEGO

C 'n v ñ  M anena Pziedziak  
D't REKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Bud) stu


