
Starostwo Powiatowe 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.293.2022.MF.2125 

( nr wewnętrzny -  MF076) z dnia 04 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.188.2022.MJ

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85205 2110 Powiat Lubański 11 700,00
Razem 11 700,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla Powiatu na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest na realizację zadań 

wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z załącznika nr 1 do 

Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022 ustanowionego 

Uchwałą nr 183 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. ( realizacja programów oddziaływań 

korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie).

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 13.1.2.5. - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF076.

2 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M arzenaM ziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżi&tu



Starostwo Powiatowe 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.293.2022.MF.2125 

( nr wewnętrzny -  MF076) z dnia 04 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.188.2022.MJ

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85205 2110 Powiat Świdnicki 9 000,00
Razem 9 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla Powiatu na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest na realizację zadań 

wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z załącznika nr 1 do 

Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022 ustanowionego 

Uchwałą nr 183 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. ( realizacja programów oddziaływań 

korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie).

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 13.1.2.5. - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF076.
Z up. WOJE'*

Celina M arzena IX edziak
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.188.2022.MJ

Starostwo Powiatowe 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.293.2022.MF.2125 

( nr wewnętrzny -  MF076) z dnia 04 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85205 2110 Powiat Wałbrzyski 9 000,00
Razem 9 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla Powiatu na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest na realizację zadań 

wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z załącznika nr 1 do 

Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022 ustanowionego 

Uchwałą nr 183 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. ( realizacja programów oddziaływań 

korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie).

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 13.1.2.5. - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF076. Ww-J£VYCvY D ! JiSKiEGO

Celina
DYREKTOR WYDafocU
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Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.293.2022.MF.2125 

( nr wewnętrzny -  MF076) z dnia 04 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 lipca 2022 r.

FB-BP.3111.188.2022.MJ

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85205 2110 Powiat Zgorzelecki 11 268,00
Razem 11 268,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla Powiatu na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest na realizację zadań wynikających 

z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z załącznika nr 1 do Krajowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022 ustanowionego Uchwałą nr 183 Rady 

Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. ( realizacja programów oddziaływań korekcyjno - 

edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie).

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 13.1.2.5. - Przeciwdziałanie przemocy w rodzime.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF076.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.188.2022.MJ

Wrocław, dnia 20 lipca 2022 r.

Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.293.2022.MF.2125 

( nr wewnętrzny -  MF076) z dnia 04 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85205 2110 MNPP Wałbrzych 55 000,00
Razem 55 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla Powiatu na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest na realizację zadań 

wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z załącznika nr 1 do 

Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022 ustanowionego 

Uchwałą nr 183 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. (prowadzenie specjalistycznych 

ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie).

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 13.1.2.5. - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. aumer wewnętrzny decyzji -  MF076. z up WOJEW™ y pOLNoś«5KIEGO

Celina i a k
DYREKTOR \A
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.188.2022.MJ

Wrocław, dnia 20 lipca 2022 r.

Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.293.2022.MF.2125 

( nr wewnętrzny -  MF076) z dnia 04 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85205 2110 MNPP Wrocław 55 000,00
Razem 55 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla Powiatu na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest na realizację zadań 

wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z załącznika nr 1 do 

Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022 ustanowionego 

Uchwałą nr 183 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. (prowadzenie specjalistycznych 

ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie).

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 13.1.2.5. - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF076.
Z up. WOJEWODY' DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M arzen ciD pedziak
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