
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.154.2022.MJ

Wrocław, dnia 20 czerwca 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
Dzierżoniów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 131/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85202 2130 Powiat Dzierżoniowski 1 175,00
Razem 1 175,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111. 60.2022.TZ z dnia 17 czerwca 2022 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, niższego 

niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego 

po 1 styczna 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu z dotacji, za okres od stycznia do maja br. 

wg stanu na 31.05.2022 r., dla Domu Pomocy Społecznej w Bielawie.

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. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budztetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.154.2022.MJ

Wrocław, dnia 20 czerwca 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 131/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85202 2130 Powiat Głogowski 33 256,00 23 000,00
Razem 33 256,00 23 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111. 60.2022.TZ z dnia 17 czerwca 2022 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, niższego 

niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego 

po 1 styczna 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu z dotacji, za okres od stycznia do maja br. 

wg stanu na 31.05.2022 r., dla Domu Pomocy Społecznej w Głogowie.

Zwiększenia dotacji dokonano z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów prowadzonych 

w Domu Pomocy Społecznej w Głogowie.

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. WOJEWODY DOLNOŚjLANEGO

Celina 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i BudżetiA



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.154.2022.MJ

Wrocław, dnia 20 czerwca 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
Jawor

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 131/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85202 2130 Powiat Jaworski 55 154,00
Razem 55 154,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS .3111. 60.2022 .TZ z dnia 17 czerwca 2022 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, niższego 

niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego 

po 1 styczna 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu z dotacji, za okres od stycznia do maja br. 

wg stanu na 31.05.2022 r., dla Domu Pomocy Społecznej w Jaworze.

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. WOJEV „N( 'SKIEGO

Celina Marzena L*zieú¿iuk
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.154.2022.MJ

Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 131/2022 z dnia 
20 czerwca 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85202 2130 Powiat Karkonoski 238 769,00 125 000,00
Razem 238 769,00 125 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
nr ZP-ZS.3111. 60.2022.TZ z dnia 17 czerwca 2022 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, niższego 
niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego 
po 1 styczna 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu z dotacji, za okres od stycznia do maja br. 
wg stanu na 31.05.2022 r.

Zwiększenia dotacji dokonano z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów prowadzonych 
w Domach Pomocy Społecznej.

(w złotych)

Powiat Dom Pomocy Społecznej

Korekta w oparciu o art. 
87 ustawy z dnia 13 
listopada 2003 r. o 

dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego

Dofinansowanie zadań 
remontowych

Zmniejszenia Zwiększenia
KARKONOSKI 238 769,00 125 000,00

Kowary 29 004,00 50 000,00
Sosnówka 2 215,00
Janowice Wielkie 25 522,00 35 000,00
Miłków 45 388,00 40 000,00
Szklarska Poręba 136 640,00

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. WOJ E W O ^ ) ^ ^ ^ S l ] l EGO

Celina Marzena Dzieąziuk 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu /



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.154.2022.MJ

Wroclaw, dnia 20 czerwca 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 131/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85202 2130 Powiat Kamiennogórski 27 039,00
Razem 27 039,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111. 60.2022.TZ z dnia 17 czerwca 2022 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, niższego 

niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego 

po 1 styczna 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu z dotacji, za okres od stycznia do maja br. 

wg stanu na 31.05.2022 r., dla Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie.

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. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Iffaf'z&fffl^tyLeAziuk
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżątu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.154.2022.MJ

Wrocław, dnia 20 czerwca 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 131/2022 z dnia 
20 czerwca 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85202 2130 Powiat Kłodzki 452 763,00 48 889,00
Razem 452 763,00 48 889,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
nrZP-ZS.3111. 60.2022.TZ z dnia 17 czerwca 2022 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, niższego 
niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego 
po 1 styczna 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu z dotacji, za okres od stycznia do maja br. 
wg stanu na 31.05.2022 r.

Zwiększenia dotacji dokonano z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów prowadzonych 
w Domu Pomocy Społecznej w Ludwikowicach Kłodzkich.

(w złotych)

Powiat Dom Pomocy Społecznej

Korekta w oparciu o art. 
87 ustawy z dnia 13 
listopada 2003 r. o 

dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego

Dofinansowanie zadań 
remontowych

Zmniejszenia Zwiększenia
KŁODZKI 452 763,00 48 889,00

Bystrzyca Kłodzka 4 599,00
Nowa Ruda 56 479,00
Podzamek 193 301,00
Ludwikowice Kł. 122 980,00 48 889,00
Jugów 7 182,00
Scinawka Dolna 21 68 222,00

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. WOJEWODY DOLNO&T^SKIEGO

C eA in f^% ^U m .iJdziuk  
DYREKTOR WYSZIAŁU 

Finansów i Budactu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.154.2022.MJ

Wrocław, dnia 20 czerwca 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 131/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85202 2130 Powiat Legnicki 535 470,00 44 500,00
Razem 535 470,00 44 500,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111. 60.2022.TZ z dnia 17 czerwca 2022 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, niższego 

niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego 

po 1 styczna 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu z dotacji, za okres od stycznia do maja br. 

wg stanu na 31.05.2022 r., dla Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu.

Zwiększenia dotacji dokonano z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów prowadzonych 

w Domu Pomocy Społecznej "Prząśnik" w Brenniku.

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. '# 0  JE WODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C elina .
DYREKTOR W y BB^ŁU

Finansów i Budajiu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.154.2022.MJ

Wrocław, dnia 20 czerwca 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 131/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85202 2130 Powiat Lwówecki 215 348,00
Razem 215 348,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111. 60.2022.TZ z dnia 17 czerwca 2022 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, niższego 

niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego 

po 1 styczna 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu z dotacji, za okres od stycznia do maja br. 

wg stanu na 31.05.2022 r., dla Domów Pomocy Społecznej:

(w złotych)

Powiat Dom Pomocy Społecznej

Korekta w oparciu o art. 87 
ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 
o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego

Zmniejszenia
LWÓWECKI 215 348,00

Mirsk 46 752,00
Nielestno 168 596,00

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 JEygnyogjLN ^L^SK IEG O

Celina Marzena ftrZ.iedćLk 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i B idA iu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.154.2022.MJ

Wrocław, dnia 20 czerwca 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
Milicz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 131/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85202 2130 Powiat Milicki 311 229,00
Razem 311 229,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111. 60.2022.TZ z dnia 17 czerwca 2022 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, niższego 

niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego 

po 1 styczna 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu z dotacji, za okres od stycznia do maja br. 

wg stanu na 31.05.2022 r., dla Domów Pomocy Społecznej:

(w złotych)

Powiat Dom Pomocy Społecznej

Korekta w oparciu o art. 87 
ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 
o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego
Zmniejszenia

MILICKI 311 229,00
Milicz 24 401,00
Krośnice 286 828,00

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. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina. }mrv£rłivU^ć/duk 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.154.2022.MJ

Wrocław, dnia 20 czerwca 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
Oleśnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 131/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85202 2130 Powiat Oleśnicki 704 676,00
Razem 704 676,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111. 60.2022.TZ z dnia 17 czerwca 2022 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, niższego 

niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego 

po 1 styczna 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu z dotacji, za okres od stycznia do maja br. 

wg stanu na 31.05.2022 r., dla Domów Pomocy Społecznej:

(w złotych)

Powiat Dom Pomocy Społecznej

Korekta w oparciu o art. 87 
ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 
o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego
Zmniejszenia

OLEŚNICKI 704 676,00
Ostrowina 685 256,00
Dobroszyce 19 420,00

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\^DYDOLNOf>LASKIEGO

Celina Marzenaufciedziuk 
DYREKTOR WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.154.2022.MJ

Wrocław, dnia 20 czerwca 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
Oława

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 131/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85202 2130 Powiat Oławski 13 887,00
Razem 13 887,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111. 60.2022.TZ z dnia 17 czerwca 2022 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, niższego 

niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego 

po 1 styczna 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu z dotacji, za okres od stycznia do maja br. 

wg stanu na 31.05.2022 r., dla Domu Pomocy Społecznej w Oławie.

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. WOJEV^DY'DO/.NQŚiĄSKIEGO

Celina M arzen&ztpiaziuk
DYREKTOR WYDZIAŁl.

Finansów i Budżaiu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.154.2022.MJ

Wrocław, dnia 20 czerwca 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 131/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85202 2130 Powiat Sredzki 6 089,00
Razem 6 089,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111. 60.2022.TZ z dnia 17 czerwca 2022 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, niższego 

niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego 

po 1 styczna 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu z dotacji, za okres od stycznia do maja br. 

wg stanu na 31.05.2022 r., dla Domu Pomocy Społecznej w Malczycach.

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 OJEWtgY D O ^ O ń ^ K IE G O

C elin a  tvl a  r i e n a u M ic f i i  u  k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i BuciżeKi



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.154.2022.MJ

Wrocław, dnia 20 czerwca 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 131/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85202 2130 Powiat Świdnicki 23 538,00
Razem 23 538,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111. 60.2022.TZ z dnia 17 czerwca 2022 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, niższego 

niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego 

po 1 styczna 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu z dotacji, za okres od stycznia do maja br. 

wg stanu na 31.05.2022 r., dla Domu Pomocy Społecznej w Świebodzicach.

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. WC 

Cel

iJ E W ^ J g g ^ f tM K IE G O

ino. Marzena Dzleaziuk 
YREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżelu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.154.2022.MJ

Wrocław, dnia 20 czerwca 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 131/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85202 2130 Powiat Trzebnicki 220 490,00
Razem 220 490,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111. 60.2022.TZ z dnia 17 czerwca 2022 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, niższego 

niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego 

po 1 styczna 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu z dotacji, za okres od stycznia do maja br. 

wg stanu na 31.05.2022 r., dla Domów Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich.

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. WOJEWODY- DOLNOŚLĄSKIEGO

w O f jd i Ł k  )Celina MafWMWU/dziuk 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budaeiu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.154.2022.MJ

Wrocław, dnia 20 czerwca 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 131/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85202 2130 Powiat Ząbkowicki 181 675,00
Razem 181 675,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111. 60.2022.TZ z dnia 17 czerwca 2022 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, niższego 

niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego 

po 1 styczna 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu z dotacji, za okres od stycznia do maja br. 

wg stanu na 31.05.2022 r., dla Domów Pomocy Społecznej:

Powiat Dom Pomocy Społecznej

Korekta w oparciu o art. 87 
ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 
o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego

ZĄBKOWICKI 181 675,00
Henryków 13 185,00
Ziębice 70 984,00
Ząbkowice 27 006,00
Opolnica 70 500,00

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.3111.154.2022.MJ

Wrocław, dnia 20 czerwca 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 131/2022 z dnia 
20 czerwca 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85202 2130 Powiat Zgorzelecki 138 327,00 68 501,00
Razem 138 327,00 68 501,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
nr ZP-ZS.3111. 60.2022.TZ z dnia 17 czerwca 2022 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, niższego 
niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego 
po 1 styczna 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu z dotacji, za okres od stycznia do maja br. 
wg stanu na 31.05.2022 r.

Zwiększenia dotacji dokonano z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów prowadzonych w 
Domu Pomocy Społecznej w Zgorzelcu ul.Pułaskiego.

Powiat Dom Pomocy Społecznej

Korekta w oparciu o art. 
87 ustawy z dnia 13 
listopada 2003 r. o 

dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego

Dofinansowanie zadań 
remontowych

Zmniejszenia Zwiększenia
ZGORZELECKI 138 327,00 68 501,00

Zgorzelec ul.Pułaskiego 19 536,00 68 501,00
Zgorzelec ul.Przechodnia 40 148,00
Opolno Zdrój 78 643,00

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. WC

Cel 
D

)JEWpDY DOLNOŚLĄSKIEGO

!J/d'duk 
YREKTOR WYDZIAŁU 
-inansów i Buciku



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.154.2022.MJ

Wrocław, dnia 20 czerwca 2022 r.

Urząd Miasta 
Wałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 131/2022 z dnia 

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

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85202 2130 MNPP Wałbrzych 14 937,00
Razem 14 937,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111. 60.2022.TZ z dnia 17 czerwca 2022 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, niższego 

niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego 

po 1 styczna 2004 roku, czyli niepodlegąjącego dofinansowaniu z dotacji, za okres od stycznia do maja br. 

wg stanu na 31.05.2022 r., dla Domu Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.

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.3111.154.2022.MJ

Wrocław, dnia 20 czerwca 2022 r.

Urząd Miasta 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 131/2022 z dnia 
20 czerwca 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

852 85202 2130 MNPP Wrocław 190 058,00
Razem 190 058,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111. 
60.2022.TZ z dnia 17 czerwca 2022 r.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, niższego 
niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego 
po 1 styczna 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu z dotacji, za okres od stycznia do maja br. 
wg stanu na 31.05.2022 r.

(w złotych)

Powiat Dom Pomocy Społecznej

Korekta w oparciu o art. 87 
ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 
o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego
MNPP WROCŁAW 190 058,00

Karmelkowa 25/27 21 801,00
Rędzińska 66/68 10 938,00
Mączna 3 2 359,00
Swiątnicka 25/27 23 631,00
Fama 3 34 241,00
Objazdowa 40 97 088,00

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.


