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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 lipca 2022 r.

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.167.2022.MF.1071 

( nr wewnętrzny -  MF037) z dnia 11 kwietnia 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 148 710,00

Razem 148 710,00

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 przedn

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF037.

j decyzji należy w tytule

. up. WO „ASKIEGO

i'liriii Marzen&,pziedziük
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Bupżetu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 lipca 2022 r.

Urząd Miasta 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.167.2022.MF.1071 

( nr wewnętrzny -  MF037) z dnia 11 kwietnia 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 Kłodzko 852 85228 2010 7 789,00

Razem 7 789,00

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

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF037. NOŚLASKIEGO

Celina M artyn a  Dz.iedziok 
DYREKTORyWYDZIAŁU 

Finansów/ Budżetu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 lipca 2022 r.

Urząd Miasta 
Kowary

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.167.2022.M F.1071 

( nr wewnętrzny -  MF037) z dnia 11 kwietnia 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 Kowary 852 85228 2010 24 215,00

Razem 24 215,00

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

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF037.

decyzji

Celina Marzen
DYREKTOR

Finansów i

LASKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 lipca 2022 r.

Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.167.2022.MF.1071 

( nr wewnętrzny -  MF037) z dnia 11 kwietnia 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 Legnica 852 85228 2010 54 188,00

Razem 54 188,00

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 tytylę

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF037. z  up wOJt

Celina Marzena D&edziak
DYREKTOR W Y D z k Ł U

Finansów i Budżetu
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Urząd Miasta 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.167.2022.MF.1071 

( nr wewnętrzny -  MF037) z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 lipca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Lubań 852 85228 2010 18 492,00

Razem 18 492,00

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 -  MF037. i G (■

Celina Marzena D ziM ziuk  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i BudżetuT
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 lipca 2022 r.

Urząd Miasta 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.167.2022.MF.1071 

( nr wewnętrzny -  MF037) z dnia 11 kwietnia 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 Lubin 852 85228 2010 71 376,00

Razem 71 376,00

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

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF037.

decyzji

la sk ieg o

Ce!inaManenap\:rlziCtk 
d y r e k t o r  w y d / a łu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 lipca 2022 r.

Urząd Miasta 
Nowa Ruda

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.167.2022.MF.1071 

( nr wewnętrzny -  MF037) z dnia 11 kwietnia 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 Nowa Ruda 852 85228 2010 3 631,00

Razem 3 631,00

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 -  MF037. ' up. yyr J  J

Celina Marzena o L c h i , /-
DYREKTOR i i'"

^nansów i B u d ż e /
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 lipca 2022 r.

Urząd Miasta 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.167.2022.M F.1071 

( nr wewnętrzny -  MF037) z dnia 11 kwietnia 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 Oleśnica 852 85228 2010 63 082,00

Razem 63 082,00

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

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF037.

Zelina Marzena.
DYREKTOR

Finansów i B
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 lipca 2022 r.

Urząd Miasta 
Piechowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.167.2022.MF. 1071 

( nr wewnętrzny -  MF037) z dnia 11 kwietnia 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 Piechowice 852 85228 2010 7 440,00

Razem 7 440,00

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 -  MF037.



FB-BP.3111.169.2022.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 lipca 2022 r.

Urząd Miasta 
Szklarska Poręba

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.167.2022.M F.1071 

( nr wewnętrzny -  MF037) z dnia 11 kwietnia 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 Szklarska Poręba 852 85228 2010 13 944,00

Razem 13 944,00

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

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF037.



FB-BP.3111.169.2022.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 lipca 2022 r.

Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.167.2022.M F.1071 

( nr wewnętrzny -  MF037) z dnia 11 kwietnia 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 Wałbrzych 852 85228 2010 51 600,00

Razem 51 600,00

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 -  MF037.



FB-BP.3111.169.2022.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 lipca 2022 r.

Urząd Miasta 
Wojcieszów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.167.2022.MF.1071 

( nr wewnętrzny -  MF037) z dnia 11 kwietnia 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 Wojcieszów 852 85228 2010 13 760,00

Razem 13 760,00

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 -  MF037.
Z up. WOJB
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FB-BP.3111.169.2022.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 lipca 2022 r.

Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.167.2022.M F.1071 

( nr wewnętrzny -  MF037) z dnia 11 kwietnia 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 Wrocław 852 85228 2010 338 300,00

Razem 338 300,00

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 -  MF037.



FB-BP.3111.169.2022.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 lipca 2022 r.

Urząd Miasta 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.167.2022.MF. 1071 

( nr wewnętrzny -  MF037) z dnia 11 kwietnia 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 Zgorzelec 852 85228 2010 105 348,00

Razem 105 348,00

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

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF037.

decyzji należy w tytule



FB-BP.3111.169.2022.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 lipca 2022 r.

Urząd Miasta 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.167.2022.MF.1071 

( nr wewnętrzny -  MF037) z dnia 11 kwietnia 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 Złotoryja 852 85228 2010 64 002,00

Razem 64 002,00

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 -  MF037. yyOŁflCf)/.
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FB-BP.3111.169.2022.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.167.2022.M F.1071 

( nr wewnętrzny -  MF037) z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 lipca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Bardo 852 85228 2010 31 760,00

Razem 31 760,00

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 -  MF037. L
z up. v /o 'i; y jW w W Ifc t
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.169.2022.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Bierutów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.167.2022.MF.1071 

( nr wewnętrzny -  MF037) z dnia 11 kwietnia 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

UMiG Bierutów 852 85228 2010 25 080,00

Razem 25 080,00

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

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF037.



FB-BP.3111.169.2022.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.167.2022.MF.1071 

( nr wewnętrzny -  MF037) z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 łipca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Bogatynia 852 85228 2010 5 359,00

Razem 5 359,00

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 -  MF037.



FB-BP.3111.169.2022.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.167.2022.M F.1071 

( nr wewnętrzny -  MF037) z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 lipca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Chocianów 852 85228 2010 2 618,00

Razem 2 618,00

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 tytuł

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF037.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.169.2022.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.167.2022.MF.1071 

( nr wewnętrzny -  MF037) z dnia 11 kwietnia 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

UMiG Góra 852 85228 2010 25 682,00

Razem 25 682,00

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 -  MF037. KIEGO



FB-BP.3111.169.2022.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Jaworzyna Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.167.2022.MF.1071 

( nr wewnętrzny -  MF037) z dnia 11 kwietnia 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

UMiG Jaworzyna Śląska 852 85228 2010 11 995,00

Razem 11 995,00

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.

Celi/

DY

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF037.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.169.2022.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Lądek Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.167.2022.MF.1071 

( nr wewnętrzny -  MF037) z dnia 11 kwietnia 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

UMiG Lądek Zdrój 852 85228 2010 25 287,00

Razem 25 287,00

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 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF037.

Finansów i



FB-BP.3111.169.2022.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.167.2022.MF.1071 

( nr wewnętrzny -  MF037) z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 lipca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Lubawka 852 85228 2010 21 156,00

Razem 21 156,00

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 -  MF037.



FB-BP.3111.169.2022.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.167.2022.MF.1071 

( nr wewnętrzny -  MF037) z dnia 11 kwietnia 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

UMiG Lwówek Śląski 852 85228 2010 13 499,00

Razem 13 499,00

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 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF037.

Celina M 
DYREK 

Hnansów i Budżetu



FB-BP.3111.169.2022.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Pieńsk

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.167.2022.MF.1071 

( nr wewnętrzny -  MF037) z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 lipca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Pieńsk 852 85228 2010 4 230,00

Razem 4 230,00

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 -  MF037. lvCrM}/ /
Celina Marzena D ziectiuk  

DYREKTOR WYDZIAŁ^ 
Finansów i Budżetu )



FB-BP.3111.169.2022.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Polkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.167.2022.MF.1071 

( nr wewnętrzny -  MF037) z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 lipca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Polkowice 852 85228 2010 21 817,00

Razem 21 817,00

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 -  MF037. / U|) „ • ,y t i k* ' ,  ii ' /

Celina M arzena Dz.iedziUc
DYREKTOR W YDZIAŁU \

Finansów i Budżetu ]



FB-BP.3111.169.2022.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.167.2022.M F.1071 

( nr wewnętrzny -  MF037) z dnia 11 kwietnia 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

UMiG Prochowice 852 85228 2010 25 364,00

Razem 25 364,00

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 -  MF037.

Celina Ma 
DYREKTOR

F inansów  i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.169.2022.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Prusice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.167.2022.MF.1071 

( nr wewnętrzny -  MF037) z dnia 11 kwietnia 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

UMiG Prusice 852 85228 2010 23 154,00

Razem 23 154,00

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.

D'

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF037.



FB-BP.3111.169.2022.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.167.2022.M F.1071 

( nr wewnętrzny -  MF037) z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 lipca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Strzelin 852 85228 2010 6 760,00

Razem 6 760,00

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 -  MF037.

Celina M arzena 
DYREKTOR WYDZI 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.169.2022.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.167.2022.MF.1071 

( nr wewnętrzny -  MF037) z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 lipca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Świerzawa 852 85228 2010 14 674,00

Razem 14 674,00

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 -  MF037.

Celin„  „ 1U(<

DYREKTO!
Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.169.2022.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.167.2022.MF.1071 

( nr wewnętrzny -  MF037) z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 lipca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Trzebnica 852 85228 2010 115 000,00

Razem 115 000,00

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 -  MF037. { fYlJńrL



FB-BP.3111.169.2022.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Węgliniec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.167.2022.M F.1071 

( nr wewnętrzny -  MF037) z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 lipca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Węgliniec 852 85228 2010 2 644,00

Razem 2 644,00

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 -  MF037.



FB-BP.3111.169.2022.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Wiązów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.167.2022.MF.1071 

( nr wewnętrzny -  MF037) z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 lipca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Wiązów 852 85228 2010 5 140,00

Razem 5 140,00

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.

Z up. WC 

C d

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF037.



FB-BP.3111.169.2022.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Wleń

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.167.2022.MF.1071 

( nr wewnętrzny -  MF037) z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 lipca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Wleń 852 85228 2010 5 600,00

Razem 5 600,00

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 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF037.
Z Up. v
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FB-BP.3111.169.2022.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.167.2022.MF.1071 

( nr wewnętrzny -  MF037) z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 lipca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Wołów 852 85228 2010 90 627,00

Razem 90 627,00

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 -  MF037.



FB-BP.3111.169.2022.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.167.2022.M F.1071 

( nr wewnętrzny -  MF037) z dnia 11 kwietnia 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

UMiG Ząbkowice Śląskie 852 85228 2010 166 326,00

Razem 166 326,00

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 -  MF037. u  UJJ. Vv'U-

Celt)
D 'i

Finansów i Budże



FB-BP.3111.169.2022.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Ziębice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.167.2022.MF.1071 

( nr wewnętrzny -  MF037) z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 lipca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Ziębice 852 85228 2010 2 850,00

Razem 2 850,00

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.

Celina M arzena Dzh 
DYREKTOR W YD7I

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w.tytule

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF037.



FB-BP.3111.169.2022.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Złoty Stok

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.167.2022.MF.1071 

( nr wewnętrzny -  MF037) z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 lipca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Złoty Stok 852 85228 2010 25 693,00

Razem 25 693,00

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 -  MF037. Z up. V.

Ci
Finansów i B



FB-BP.3111.169.2022.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.167.2022.M F.1071 

( nr wewnętrzny -  MF037) z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 lipca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Żmigród 852 85228 2010 7 112,00

Razem 7 112,00

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 -  MF037.



FB-BP.3111.169.2022.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 lipca 2022 r.

Urząd Gminy 
Czernica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.167.2022.MF.1071 

( nr wewnętrzny -  MF037) z dnia 11 kwietnia 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

UG Czernica 852 85228 2010 272 634,00

Razem 272 634,00

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 -  MF037.



FB-BP.3111.169.2022.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 lipca 2022 r.

Urząd Gminy 
Dobroszyce

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.167.2022.M F.1071 

( nr wewnętrzny -  MF037) z dnia 11 kwietnia 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

UG Dobroszyce 852 85228 2010 40 585,00

Razem 40 585,00

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.

C d

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF037.



FB-BP.3111.169.2022.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 lipca 2022 r.

Urząd Gminy 
Grębocice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.167.2022.MF.1071 

( nr wewnętrzny -  MF037) z dnia 11 kwietnia 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

UG Grębocice 852 85228 2010 2 474,00

Razem 2 474,00

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

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -

z przedmiotowej 

MF037.



FB-BP.3111.169.2022.MJ

Urząd Gminy 
Jeżów Sudecki

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.167.2022.MF. 1071 

( nr wewnętrzny -  MF037) z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 lipca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Jeżów Sudecki 852 85228 2010 130 757,00

Razem 130 757,00

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 -  MF037.



FB-BP.3111.169.2022.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Kamieniec Ząbkowicki

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.167.2022.MF.1071 

( nr wewnętrzny -  MF037) z dnia 11 kwietnia 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

UMiG Kamieniec 
Ząbkowicki 852 85228 2010 111 240,00

Razem 111 240,00

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 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF037.

Celina M arzena  
d y r e k t o r w  

Finansów i b



FB-BP.3111.169.2022.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 lipca 2022 r.

Urząd Gminy 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.167.2022.MF.1071 

( nr wewnętrzny -  MF037) z dnia 11 kwietnia 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

UG Kłodzko 852 85228 2010 1 678,00

Razem 1 678,00

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 -  MF037.



FB-BP.3111.169.2022.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 lipca 2022 r.

Urząd Gminy 
Mysłakowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.167.2022.M F.1071 

( nr wewnętrzny -  MF037) z dnia 11 kwietnia 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

UG Mysłakowice 852 85228 2010 46 534,00

Razem 46 534,00

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 -  MF037.



FB-BP.3111.169.2022.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 lipca 2022 r.

Urząd Gminy 
Pęcław

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.167.2022.MF.1071 

( nr wewnętrzny -  MF037) z dnia 11 kwietnia 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

UG Pęcław 852 85228 2010 10 952,00

Razem 10 952,00

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.

Z up. V 

C

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF037.



FB-BP.3111.169.2022.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 lipca 2022 r.

Urząd Gminy 
Podgórzyn

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.167.2022.MF.1071 

( nr wewnętrzny -  MF037) z dnia 11 kwietnia 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

UG Podgórzyn 852 85228 2010 22 000,00

Razem 22 000,00

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 -  MF037.



FB-BP.3111.169.2022.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 lipca 2022 r.

Urząd Gminy 
Radwanice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.167.2022.MF.1071 

( nr wewnętrzny -  MF037) z dnia 11 kwietnia 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

UG Radwanice 852 85228 2010 4 119,00

Razem 4 119,00

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 -  MF037.



FB-BP.3111.169.2022.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 lipca 2022 r.

Urząd Gminy 
Stoszowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.167.2022.MF.1071 

( nr wewnętrzny -  MF037) z dnia 11 kwietnia 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

UG Stoszowice 852 85228 2010 23 812,00

Razem 23 812,00

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 tytu

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF037.



FB-BP.3111.169.2022.MJ

Urząd Gminy 
Warta Bolesławiecka

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.167.2022.M F.1071 

( nr wewnętrzny -  MF037) z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 lipca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Warta Bolesławiecka 852 85228 2010 29 400,00

Razem 29 400,00

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 -  MF037.



FB-BP.3111.169.2022.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 lipca 2022 r.

Urząd Gminy 
Wińsko

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.167.2022.MF.1071 

( nr wewnętrzny -  MF037) z dnia 11 kwietnia 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

UG Wińsko 852 85228 2010 47 778,00

Razem 47 778,00

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 -  MF037.



FB-BP.3111.169.2022.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 lipca 2022 r.

Urząd Gminy 
Wisznia Mała

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.167.2022.M F.1071 

( nr wewnętrzny -  MF037) z dnia 11 kwietnia 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

UG Wisznia Mała 852 85228 2010 2 205,00

Razem 2 205,00

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 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF037.

Cc.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 lipca 2022 r.

Urząd Gminy 
Zawonia

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.167.2022.MF.1071 

( nr wewnętrzny -  MF037) z dnia 11 kwietnia 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

UG Zawonia 852 85228 2010 22 140,00

Razem 22 140,00

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 -  MF037.
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Urząd Gminy 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.167.2022.MF.1071 

( nr wewnętrzny -  MF037) z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 08 lipca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Złotoryja 852 85228 2010 26 360,00

Razem 26 360,00

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 -  MF037.


