
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.132.2022.MJ

Wrocław, dnia 24 maja 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
Głogów

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 2110 Powiat Głogowski 23 280,00
23 280,00

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 DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M arzena*&tttmziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.132.2022.MJ

Wrocław, dnia 24 maja 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
Jawor

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 2110 Powiat Jaworski 29 100,00
29 100,00

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.

DYREKTOR WYDZIMU 
Finansów i 8udżet\



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.132.2022.MJ

Wrocław, dnia 24 maja 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

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 2110 Powiat Kłodzki 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 d o ln o ś lą s k a

Celina i h ; d i  ■ ,
d y r e k t o r  vw 5z,A t.U  

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.132.2022.MJ

Wrocław, dnia 24 maja 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
Lubań

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 2110 Powiat Lubański 77 600,00
77 600,00

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. W O J E W 0 ^ ^ j | ^ L / ^ K IE G O

Celina Marzena D zkdziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 24 maja 2022 r.

FB.BP.3111.132.2022.MJ

Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

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 2110 Powiat Średzki 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.132.2022.MJ

Wrocław, dnia 24 maja 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
Wałbrzych

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 2110 Powiat Wałbrzyski 21 340,00
21 340,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nrZP-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



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.132.2022.MJ

Wrocław, dnia 24 maja 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
Wrocław

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 2110 Powiat Wrocławski 17 460,00
17 460,00

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 DOLNOŚLĄSKIEGO 

DYREKTOR WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.132.2022.MJ

Wrocław, dnia 24 maja 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

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 2110 Powiat Zgorzelecki 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 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.

I  up. WOJEWpjDY DObiN!Oi?Ly\WlEGO

Celina hiarzena Dztedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu!



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.132.2022.MJ

Wrocław, dnia 24 maja 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
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 2110 Powiat Złotoryj ski 73 720,00
73 720,00

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.

t up. WO J E KI EGO

Celina Marzena D zkdziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budźetm



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.132.2022.MJ

Wrocław, dnia 24 maja 2022 r.

Urząd Miasta 
Legnica

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 2110 MNPP Legnica 9 700,00
9 700,00

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. W °JE )̂ ^ ^ L ^ I ^ S K ! E G 0

Celina Marzena Mziedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu


