
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.192.2022.MJ

Wrocław, dnia 22 lipca 2022 r.

Urząd Miasta 
Bielawa

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 162/2022 z dnia 

22 lipca 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85203 2010 UM Bielawa 83 420,00
83 420,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.72.2022.JK z dnia 20 lipca 2022 r.

Zmniejszenie środków wynika z niewykorzystania miejsc w środowiskowych domach 

samopomocy w związku z brakiem decyzji kierujących do korzystania ze świadczonych w nich usług 

za II kwartał 2022 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.192.2022.MJ

Wrocław, dnia 22 lipca 2022 r.

Urząd Miasta 
Oleśnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 162/2022 z dnia 

22 lipca 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85203 2010 UM Oleśnica 13 580,00
13 580,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.72.2022.JK z dnia 20 lipca 2022 r.

Zmniejszenie środków wynika z niewykorzystania miejsc w środowiskowych domach 

samopomocy w związku z brakiem decyzji kierujących do korzystania ze świadczonych w nich usług 

za II kwartał 2022 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.192.2022.MJ

Wrocław, dnia 22 lipca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 162/2022 z dnia 

22 lipca 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85203 2010 UMiG Bystrzyca Kłodzka 31 040,00
31 040,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.72.2022.JK z dnia 20 lipca 2022 r.

Zmniejszenie środków wynika z niewykorzystania miejsc w środowiskowych domach 

samopomocy w związku z brakiem decyzji kierujących do korzystania ze świadczonych w nich usług 

za II kwartał 2022 r.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

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

dochodów.
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