
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.151.2021 .MK

Starostwo Powiatowe 
Jawor

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.268.2022.MF.1545 
(nr wewnętrzny -  MF066) z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 
2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

powiat jaworski 852 85203 2110 106 000,00
Razem 106 000,00

Organ
prowadzący

(powiat)

Adres ośrodka 
wsparcia

85203

§2110

razem

w tym:

środki
remontowe wyposażenie

środki na 
bieżącą 

działalność

środki na zwiększenie 
dotacji w oparciu o art.. 

51 c ust. 5 ustawy o 
pomocy społecznej

Powiat Jaworski ul. Starojaworska 7 
59-400 Jawor 106 000,00 51 000,00 55 000,00

Razem 106 000,00 51 000,00 55 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla powiatów na realizację zadań bieżących, 
z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznacza się na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy 
społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja 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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 
przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF066.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.151.2021 .MK

Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.268.2022.M F.1545 
(nr wewnętrzny -  MF066) z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 
2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

powiat średzki 852 85203 2110 90 802,00
Razem 90 802,00

Organ
prowadzący

(powiat)

Adres ośrodka 
wsparcia

85203

§2110

razem

w tym:

środki
remontowe wyposażenie

środki na 
bieżącą 

działalność

środki na zwiększenie 
dotacji w oparciu o art.. 51 
c ust. 5 ustawy o pomocy 

społecznej

Powiat Średzki ul. Kilińskiego 20, 
55-300 Środa Śląska 90 802,00 90 802,00

Razem 90 802,00 90 802,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla powiatów na realizację zadań bieżących, 
z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznacza się na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy 

społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja 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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 
przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF066.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.151.2021 .MK

Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.268.2022.M F.1545 
(nr wewnętrzny -  MF066) z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 
2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

m.n.p.p. Legnica 852 85203 2110 25 000,00
Razem 25 000,00

Organ
prowadzący

(powiat)

Adres ośrodka 
wsparcia

85203

§2110

razem

w tym:

środki
remontowe wyposażenie

środki na 
bieżącą 

działalność

środki na zwiększenie 
dotacji w oparciu o art.. 51 
c ust. 5 ustawy o pomocy 

społecznej

m.n.p.p. Legnica
ul. Wojska 

Polskiego 20, 
59-220 Legnica

25 000,00 25 000,00

Razem 25 000,00 25 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla powiatów na realizację zadań bieżących, 
z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznacza się na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy 
społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja 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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 
przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF066.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.151.2022 .MK

Urząd Miasta 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.268.2022.M F.1545 
(nr wewnętrzny -  MF066) z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 
2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w  z ło tych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Bolesławiec 852 85203
2010 10 500,00

6310 300 000,00

Razem 310 500,00

85203 w  tym:

Organ prowadzący 
(gmina)

Adres ośrodka wsparcia §2010
środki remontowe

85203

razem §6310

Bolesławiec UM ul. Parkowa 11,59-700 Bolesławiec 10 500,00 10 500,00 300 000,00

razem 10 500,00 10 500,00 300 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań bieżących oraz na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznacza się na finansowanie 
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 
ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja 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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 
przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF066.
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FB-BP.3111.151.2022 .MK

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 czerwca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.268.2022.MF.1545 
(nr wewnętrzny -  MF066) z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 
2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w  z ło tych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Góra 852 85203
2010

6310 27 300,00
Razem 27 300,00

85203 w tym:

Organ prowadzący 
(gmina)

Adres ośrodka wsparcia §2010
środki remontowe

85203

razem §6310

Góra UMiG Ul. Hirszfelda 5, 56-200 Góra 27 300,00

razem 27 300,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne, 
z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznacza się na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy 
społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja 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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 
przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF066.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.151.2022 .MK

Urząd Miasta 
Wroclaw

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.268.2022.MF.1545 
(nr wewnętrzny -  MF066) z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 
2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w  z ło tych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Wrocław 852 85203
2010 3 880,00

6310 313 755,00

Razem 317 635,00

Organ
prowadzący

(gmina)
Adres ośrodka wsparcia

razem

85203 § 2010, w tym:
85203

środki
remontowe wyposażenie

środki na 
bieżącą 

działalność

środki na 
zwiększenie

dotacji w 
oparciu o 
art.. 51 c 

ust. 5 
ustawy o 
pomocy 

społecznej

§6310

W roclaw UM ul. Stawowa 1 a, 
50-015 W rocław

297 505,00 297 505,00

Wroclaw UM Ul .Kielczowska 43/6 
51-315 Wrocław 20 130,00 3 880,00 16 250,00

razem 317 300,00 3 880,00 313 755,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań bieżących oraz na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznacza się na finansowanie 
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 
ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja 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 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 
przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF0<6{jp ,
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