
FB-BP.3111.42.2022.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 lipca 2022 r.

Urząd Miasta 
Bielawa

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.32.2022.MF.289 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 20 lutego 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

UM Bielawa 852 85228 2010 127 974,00

Razem 127 974,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na organizowanie 

i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 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 -  MF008.



FB-BP.3111.42.2022.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 lipca 2022 r.

Urząd Miasta 
Boguszów Gorce

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.32.2022.MF.289 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 20 lutego 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

UM Boguszów Gorce 852 85228 2010 29 994,00

Razem 29 994,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na organizowanie 

i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 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 -  MF008. , < ✓-n
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FB-BP.3111.42.2022.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 lipca 2022 r.

Urząd Miasta 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.32.2022.MF.289 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 20 lutego 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

UM Dzierżoniów 852 85228 2010 137 784,00

Razem 137 784,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na organizowanie 

i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 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 -  MF008. i . t
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FB-BP.3111.42.2022.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 lipca 2022 r.

Urząd Miasta 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.32.2022.MF.289 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 20 lutego 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

UM Głogów 852 85228 2010 26 394,00

Razem 26 394,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na organizowanie 

i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 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 -  MF008. . _
Z up. W ( / j™ a g ^ ^ N ^ L A S K IE G O
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FB-BP.3111.42.2022.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 lipca 2022 r.

Urząd Miasta 
Jawor

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.32.2022.MF.289 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 20 lutego 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

UM Jawor 852 85228 2010 142 089,00

Razem 142 089,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na organizowanie 

i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 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 -  MF008. , .
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FB-BP.3111.42.2022.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 lipca 2022 r.

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.32.2022.MF.289 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 20 lutego 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

UM Jelenia Góra 852 85228 2010 145 329,00

Razem 145 329,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na organizowanie 

i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 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 -  MF008.


