
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB.BP.3 111.152.2022.MJ

Wrocław, dnia 15 czerwca 2022 r.

Urząd Miasta 
Bielawa

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 129/2022 z dnia 

15 czerwca 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 UM Bielawa 18 000,00
Razem 18 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.58.2022.JS z dnia 14 czerwca 2022 r.

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat 

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

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 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z up. WOJE)g)DY D O L ^ ^ S K IE G O  

Celina Marzeniri



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB.BP.3111.152.2022.MJ

Wrocław, dnia 15 czerwca 2022 r.

Urząd Miasta 
Jawor

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 129/2022 z dnia 

15 czerwca 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 UM Jawor 99 232,00
Razem 99 232,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.58.2022.JS z dnia 14 czerwca 2022 r.

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat 

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

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 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB.BP.3 111.152.2022.MJ

Wrocław, dnia 15 czerwca 2022 r.

Urząd Miasta 
Zawidów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 129/2022 z dnia 

15 czerwca 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 UM Zawidów 8 975,00
Razem 8 975,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.58.2022.JS z dnia 14 czerwca 2022 r.

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat 

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

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 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB.BP.3111.152.2022.MJ

Wrocław, dnia 15 czerwca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 129/2022 z dnia 

15 czerwca 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 UMiG Chocianów 30 400,00
Razem 30 400,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.58.2022.JS z dnia 14 czerwca 2022 r.

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat 

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

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 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB.BP.3111.152.2022.MJ

Wrocław, dnia 15 czerwca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Głuszyca

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 129/2022 z dnia 

15 czerwca 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 UMiG Głuszyca 22 800,00
Razem 22 800,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.58.2022.JS z dnia 14 czerwca 2022 r.

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat 

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

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 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Z up. W O J E V ^ )^ ^ ^ S  JsKIEGO

Celino Marzena Dziedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB.BP.3111.152.2022.MJ

Wrocław, dnia 15 czerwca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Mieroszów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 129/2022 z dnia 

15 czerwca 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 UMiG Mieroszów 42 300,00
Razem 42 300,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.58.2022.JS z dnia 14 czerwca 2022 r.

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat 

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

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 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB.BP.3111.152.2022.MJ

Wrocław, dnia 15 czerwca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Międzybórz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 129/2022 z dnia 

15 czerwca 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 UMiG Międzybórz 2 800,00
Razem 2 800,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.58.2022.JS z dnia 14 czerwca 2022 r.

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat 

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

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 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

zu “ S 06y% ,E '30
. d y r e k t o r wyoziWu

Finansów i Budżeti



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB.BP.3111.152.2022.MJ

Wrocław, dnia 15 czerwca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Niemcza

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 129/2022 z dnia 

15 czerwca 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 UMiG Niemcza 12 700,00
Razem 12 700,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.58.2022.JS z dnia 14 czerwca 2022 r.

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat 

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

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 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB.BP.3111.152.2022.MJ

Wrocław, dnia 15 czerwca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Nowogrodziec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 129/2022 z dnia 

15 czerwca 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 UMiG Nowogrodziec 44 800,00
Razem 44 800,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.58.2022.JS z dnia 14 czerwca 2022 r.

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat 

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

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 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB.BP.3111.152.2022.MJ

Wrocław, dnia 15 czerwca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 129/2022 z dnia 

15 czerwca 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 UMiG Prochowice 28 200,00
Razem 28 200,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.58.2022.JS z dnia 14 czerwca 2022 r.

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat 

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

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 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.

Zup. WOJEWfcDY DOLNOŚLĄSKIEGO
w k ,

Celino M arzeno IW jcdziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budzfctu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB.BP.3111.152.2022.MJ

Wrocław, dnia 15 czerwca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 129/2022 z dnia 

15 czerwca 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 UMiG Trzebnica 21 400,00
Razem 21 400,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.58.2022.JS z dnia 14 czerwca 2022 r.

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat 

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

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 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB.BP.3111.152.2022.MJ

Wrocław, dnia 15 czerwca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Wąsosz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 129/2022 z dnia 

15 czerwca 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 UMiG Wąsosz 2 027,00
Razem 2 027,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.58.2022.JS z dnia 14 czerwca 2022 r.

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat 

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

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 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB.BP.3111.152.2022.MJ

Wrocław, dnia 15 czerwca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 129/2022 z dnia 

15 czerwca 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 UMiG Wołów 115 334,00
Razem 115 334,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.58.2022.JS z dnia 14 czerwca 2022 r.

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat 

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

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 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB.BP.3111.152.2022.MJ

Wrocław, dnia 15 czerwca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Ziębice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 129/2022 z dnia 

15 czerwca 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 UMiG Ziębice 6 100,00
Razem 6 100,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.58.2022.JS z dnia 14 czerwca 2022 r.

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat 

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

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 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB.BP.3111.152.2022.MJ

Wrocław, dnia 15 czerwca 2022 r.

Urząd Gminy 
Chojnów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 129/2022 z dnia 

15 czerwca 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 UG Chojnów 3 400,00
Razem 3 400,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.58.2022.JS z dnia 14 czerwca 2022 r.

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat 

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

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 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB.BP.3111.152.2022.MJ

Wrocław, dnia 15 czerwca 2022 r.

Urząd Gminy 
Dobroszyce

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 129/2022 z dnia 

15 czerwca 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 UG Dobroszyce 2 324,00
Razem 2 324,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.58.2022.JS z dnia 14 czerwca 2022 r.

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat 

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

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 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB.BP.3111.152.2022.MJ

Wrocław, dnia 15 czerwca 2022 r.

Urząd Gminy 
Dziadowa Kłoda

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 129/2022 z dnia 

15 czerwca 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 UG Dziadowa Kłoda 9 700,00
Razem 9 700,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.58.2022.JS z dnia 14 czerwca 2022 r.

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat 

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

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 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.



Urząd Gminy 
Gaworzyce

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 czerwca 2022 r.
FB.BP.3111.152.2022.MJ

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 129/2022 z dnia 

15 czerwca 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 UG Gaworzyce 4 600,00
Razem 4 600,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.58.2022.JS z dnia 14 czerwca 2022 r.

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat 

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

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 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB.BP.3111.152.2022.MJ

Wrocław, dnia 15 czerwca 2022 r.

Urząd Gminy 
Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 129/2022 z dnia 

15 czerwca 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 UG Głogów 7 457,00
Razem 7 457,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.58.2022.JS z dnia 14 czerwca 2022 r.

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat 

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

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 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB.BP.3111.152.2022.MJ

Wrocław, dnia 15 czerwca 2022 r.

Urząd Gminy 
Kotla

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 129/2022 z dnia 

15 czerwca 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 UG Kotla 40 000,00
Razem 40 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.58.2022.JS z dnia 14 czerwca 2022 r.

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat 

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

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 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB.BP.3111.152.2022.MJ

Wrocław, dnia 15 czerwca 2022 r.

Urząd Gminy 
Krośnice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 129/2022 z dnia 

15 czerwca 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 UG Krośnice 18 700,00
Razem 18 700,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.58.2022.JS z dnia 14 czerwca 2022 r.

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat 

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

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 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB.BP.3111.152.2022.MJ

Wrocław, dnia 15 czerwca 2022 r.

Urząd Gminy 
Marcinowice

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 129/2022 z dnia 

15 czerwca 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 UG Marcinowice 4 000,00
Razem 4 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.58.2022.JS z dnia 14 czerwca 2022 r.

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat 

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

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 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB.BP.3111.152.2022.MJ

Wrocław, dnia 15 czerwca 2022 r.

Urząd Gminy 
Męcinka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 129/2022 z dnia 

15 czerwca 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 UG Męcinka 4 400,00
Razem 4 400,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.58.2022.JS z dnia 14 czerwca 2022 r.

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat 

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

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 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB.BP.3111.152.2022.MJ

Wrocław, dnia 15 czerwca 2022 r.

Urząd Gminy 
Mietków

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 129/2022 z dnia 

15 czerwca 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 UG Mietków 9 700,00
Razem 9 700,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.58.2022.JS z dnia 14 czerwca 2022 r.

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat 

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

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 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB.BP.3111.152.2022.MJ

Wrocław, dnia 15 czerwca 2022 r.

Urząd Gminy 
Miękinia

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 129/2022 z dnia 

15 czerwca 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 UG Miękinia 2 300,00
Razem 2 300,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.58.2022.JS z dnia 14 czerwca 2022 r.

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat 

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

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 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB.BP.3111.152.2022.MJ

Wrocław, dnia 15 czerwca 2022 r.

Urząd Gminy 
Mściwojów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 129/2022 z dnia 

15 czerwca 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 UG Mściwojów 13 400,00
Razem 13 400,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.58.2022.JS z dnia 14 czerwca 2022 r.

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat 

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

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 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB.BP.3111.152.2022.MJ

Wrocław, dnia 15 czerwca 2022 r.

Urząd Gminy 
Nowa Ruda

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 129/2022 z dnia 

15 czerwca 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 UG Nowa Ruda 11 000,00
Razem 11 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.58.2022.JS z dnia 14 czerwca 2022 r.

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat 

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

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 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB.BP.3111.152.2022.MJ

Wrocław, dnia 15 czerwca 2022 r.

Urząd Gminy 
Oleśnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 129/2022 z dnia 

15 czerwca 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 UG Oleśnica 10 000,00
Razem 10 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.58.2022.JS z dnia 14 czerwca 2022 r.

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat 

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

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 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB.BP.3111.152.2022.MJ

Wrocław, dnia 15 czerwca 2022 r.

Urząd Gminy 
Stara Kamienica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 129/2022 z dnia 

15 czerwca 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 UG Stara Kamienica 20 900,00
Razem 20 900,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.58.2022.JS z dnia 14 czerwca 2022 r.

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat 

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

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 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB.BP.3111.152.2022.MJ

Wrocław, dnia 15 czerwca 2022 r.

Urząd Gminy 
Wisznia Mała

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 129/2022 z dnia 

15 czerwca 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 UG Wisznia Mała 28 800,00
Razem 28 800,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.58.2022.JS z dnia 14 czerwca 2022 r.

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat 

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

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 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB.BP.3111.152.2022.MJ

Wrocław, dnia 15 czerwca 2022 r.

Urząd Gminy 
Zawonia

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 129/2022 z dnia 

15 czerwca 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85214 2030 UG Zawonia 30 800,00
Razem 30 800,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.58.2022.JS z dnia 14 czerwca 2022 r.

Zwiększenia planu dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat 

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

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 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

stronie dochodów.


