
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.216.2022.MJ

Wrocław, dnia 05 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 181/2022 

z dnia 05 sierpnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85203 2010 UMIG Bystrzyca Kłodzka 70 000,00
razem 70 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.81.2022.JK z dnia 04 sierpnia 2022 r.

Zwiększenia dotacji, zgodnie z art. 51 c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności dokonuje się dla:

Gminy Bystrzyca Kłodzka dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej, na 

wniosek znak: ŚDS.3111.2.2022 z dnia 8 lipca 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.

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.216.2022.MJ

Wrocław, dnia 05 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 181/2022 

z dnia 05 sierpnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85203 2010 UMIG Góra 38 000,00
razem 38 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.81.2022.JK z dnia 04 sierpnia 2022 r.

Zwiększenia dotacji, zgodnie z art. 51 c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności dokonuje się dla:

Gminy Góra dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Górze, na wniosek znak: 

ŚDS.0602.02.2022 z dnia 13.05.2022 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.

Z up.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁ l.
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.216.2022.MJ

Wrocław, dnia 05 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lądek Zdrój

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 181/2022 

z dnia 05 sierpnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85203 2010 UMIG Lądek Zdrój 10 476,00
razem 10 476,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.81.2022.JK z dnia 04 sierpnia 2022 r.

Zwiększenia dotacji, zgodnie z art. 51 c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej ,w związku z realizacją działania 3.2 kompleksowego Programu wsparcia rodzin 

„Za Życiem” ustanowionego uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (M.P. z 2016 

r. poz. 12502), dokonuje się dla Gminy Lądek Zdrój z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Lądku -  Zdroju.

Powyższe środki przyznano za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 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.

Z up.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.216.2022.MJ

Wrocław, dnia 05 sierpnia 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
w Strzelinie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 181/2022 

z dnia 05 sierpnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85203 2110 Powiat Strzeliński 41 760,00
razem 41 760,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.81.2022.JK z dnia 04 sierpnia 2022 r.

Zwiększenia dotacji, zgodnie z art. 51 c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności dokonuje się dla:

Powiatu Strzelińskiego na wniosek znak: OA.030.47.2022.WR z dnia 24.05.2022 r. dla 

Powiatowego Ośrodka Wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelinie.

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.

Z up. W O J E W t ^ O L N ^ ^ K T E G O

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁ v  

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB.BP.3111.216.2022.MJ

Wrocław, dnia 05 sierpnia 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
w Zgorzelcu

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 181/2022 

z dnia 05 sierpnia 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85203 2110 Powiat Zgorzelecki 40 000,00
razem 40 000,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nrZP-ZS.3111.81.2022.JK z dnia 04 sierpnia 2022 r.

Zwiększenia dotacji, zgodnie z art. 51 c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności dokonuje się dla:

Powiatu Zgorzeleckiego na wniosek (brak sygnatury pisma) z dnia 22.06.2022 r. dla Powiatowego 

Ośrodka Wsparcia w Opolnie - Zdroju.

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.

Z up.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁ;
Finansów i Budżetu

w o jew od>h5o ln ( ^ ą ś k ie g o

Edyta Sapała


