
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Bielawa

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UM Bielawa 69 000,00
Razem 69 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Boguszów Gorce

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UM Boguszów Gorce 32 168,00
Razem 32 168,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.

Zup



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UM Bolesławiec 71 334,00
Razem 71 334,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Chojnów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UM Chojnów 22 425,00
Razem 22 425,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.

Z up. WOJEWODY P O L N ę ^ fiK iE G O
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Duszniki Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UM Duszniki Zdrój 13 786,00
Razem 13 786,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.

Z - P  WOJE* » « 4 ^ 0

Celina M arzenajffźiedziak
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UM Dzierżoniów 68 579,00
Razem 68 579,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

d y r e k t o r  w y d z ia ł u
Finansów i Budfcetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UM Głogów 151 597,00
Razem 151 597,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.

Z  up. W OJEW OPY DOI M fj|LĄ S K IE G O

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Jawor

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UM Jawor 40 738,00
Razem 40 738,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.

Z up. WQJEWODY.DOL^Qi£XSKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Jedlina Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UM Jedlina Zdrój 13 787,00
Razem 13 787,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.

2 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UM Jelenia Góra 147 939,00
Razem 147 939,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.

Z up. WOJEWODY DOLNO^MSKIEGO 

Celina\Lnivl^Qn£f}jafiziak
DYREKTOR W Y p k iU  

Finansów i Bucttetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UM Kamienna Góra 32 480,00
Razem 32 480,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

^ e !̂̂ L /yjsW nj^Vedziak  
DYREKTOR W m ziA ŁU  

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Karpacz

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UM Karpacz 13 786,00
Razem 13 786,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.

Z up- Wö JEVVDDY DOLNQŚTMs KIEGO

CelincA
d y r e k t o r  W y2

/dziak
Finansów i Budżetu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UM Kłodzko 60 516,00
Razem 60 516,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celinttf'M?vrtywwmedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów I Bua^etu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Kowary

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UM Kowary 17 371,00
Razem 17 371,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Kudowa Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UM Kudowa Zdrój 21 115,00
Razem 21 115,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UM Legnica 200 000,00
Razem 200 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.

Z up



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UM Lubań 39 914,00
Razem 39 914,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celinr 'dziak
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UM Lubin 140 847,00
Razem 140 847,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Nowa Ruda

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UM Nowa Ruda 49 549,00
Razem 49 549,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UM Oleśnica 77 376,00
Razem 77 376,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UM Oława 52 302,00
Razem 52 302,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.

Z

Celina
DYREKTOR

Finansów i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Piechowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UM Piechowice 13 692,00
Razem 13 692,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.

2 up



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Pieszyce

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UM Pieszyce 15 581,00
Razem 15 581,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.

Z

dziakCelina Marzena
DYREKTOR VV»

Finansów i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Pilawa Górna

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UM Piława Górna 13 786,00
Razem 13 786,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

Celi;

Finansów i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Polanica Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UM Polanica Zdrój 13 786,00
Razem 13 786,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Szczawno Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UM Szczawno Zdrój 13 680,00
Razem 13 680,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Szklarska Poręba

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UM Szklarska Poręba 17 475,00
Razem 17 475,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.

2 lip. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UM Świdnica 116 000,00
Razem 116 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Świebodzice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UM Świebodzice 49 160,00
Razem 49 160,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Świeradów Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UM Świeradów Zdrój 13 786,00
Razem 13 786,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Wojcieszów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UM Wojcieszów 10 723,00
Razem 10 723,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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
85219 2030

UM Wałbrzych
253 250,00

85220 2030 4 605,00
Razem 257 855,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
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Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UM Wrocław 967 498,00
Razem 967 498,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Zawidów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UM Zawidów 13 468,00
Razem 13 468,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UM Zgorzelec 49 764,00
Razem 49 764,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UM Złotoryja 28 033,00
Razem 28 033,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UMiG Bardo 4 974,00
Razem 4 974,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bierutów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UMiG Bierutów 18 088,00
Razem 18 088,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UMiG Bogatynia 26 616,00
Razem 26 616,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bolków

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UMiG Bolków 22 290,00
Razem 22 290,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UMiG Brzeg Dolny 13 626,00
Razem 13 626,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UMiG Bystrzyca Kłodzka 41 170,00
Razem 41 170,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UMiG Chocianów 22 883,00
Razem 22 883,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art, 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Głuszyca

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UMiG Głuszyca 18 004,00
Razem 18 004,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UMiG Góra 50 217,00
Razem 50 217,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UMiG Gryfów Śląski 21 141,00
Razem 21 141,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Jaworzyna Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UMiG Jaworzyna Śląska 18 200,00
Razem 18 200,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Jelcz-Laskowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sieipnia 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 85219 2030 UMiG Jelcz-Laskowice 40 466,00
Razem 40 466,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.

Z up. WOJEyJbDY DO LN0^\SKIEG O

Celina Marzenaifafedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budąetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UMiG Kąty Wrocławskie 28 755,00
Razem 28 755,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.

Z up.

Celina
DYREKTOR

Finansów i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lądek Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UMiG Lądek Zdrój 14 360,00
Razem 14 360,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.

Zup.

Celina Marzana 
DYREKTOR WYD 

Finansów i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Leśna

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UMiG Leśna 18 348,00
Razem 18 348,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UMiG Lubawka 23 023,00
Razem 23 023,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UMiG Lubomierz 13 868,00
Razem 13 868,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.

Z up.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UMiG Lwówek Śląski 30 843,00
Razem 30 843,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Mieroszów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UMiG Mieroszów 13 463,00
Razem 13 463,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Międzybórz

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UMiG Międzybórz 9 058,00
Razem 9 058,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Międzylesie

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UMiG Międzylesie 13 786,00
Razem 13 786,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.

1up.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Milicz

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UMiG Milicz 40 609,00
Razem 40 609,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Mirsk

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UMiG Mirsk 22 177,00
Razem 22 177,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Niemcza

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UMiG Niemcza 13 785,00
Razem 13 785,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Nowogrodziec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UMiG Nowogrodziec 26 590,00
Razem 26 590,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Oborniki Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UMiG Oborniki Śląskie 34 980,00
Razem 34 980,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Olszyna

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UMiG Olszyna 13 048,00
Razem 13 048,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Pieńsk

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UMiG Pieńsk 15 560,00
Razem 15 560,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Polkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UMiG Polkowice 58 300,00
Razem 58 300,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UMiG Prochowice 18 358,00
Razem 18 358,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Prusice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UMiG Prusice 17 173,00
Razem 17 173,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Przemków

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UMiG Przemków 18 084,00
Razem 18 084,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF99.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Radków

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UMiG Radków 22 441,00
Razem 22 441,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Siechnice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UMiG Siechnice 31 028,00
Razem 31 028,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Sobótka

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UMiG Sobótka 28 160,00
Razem 28 160,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Stronie Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UMiG Stronie Śląskie 13 596,00
Razem 13 596,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Strzegom

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UMiG Strzegom 44 400,00
Razem 44 400,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UMiG Strzelin 49 422,00
Razem 49 422,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Syców

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UMiG Syców 24 840,00
Razem 24 840,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UMiG Szczytna 14 199,00
Razem 14 199,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Ścinawa

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UMiG Ścinawa 22 565,00
Razem 22 565,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UMiG Środa Śląska 31 311,00
Razem 31 311,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UMiG Świerzawa 16 250,00
Razem 16 250,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UMiG Trzebnica 27 774,00
Razem 27 774,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UMiG Twardogóra 13 786,00
Razem 13 786,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Wąsosz

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UMiG Wąsosz 13 814,00
Razem 13 814,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Węgliniec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sieipnia 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 85219 2030 UMiG Węgliniec 14 884,00
Razem 14 884,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Wiązów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UMiG Wiązów 17 729,00
Razem 17 729,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gininy 
Wleń

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UMiG Wleń 9 040,00
Razem 9 040,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UMiG Wołów 46 893,00
Razem 46 893,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UMiG Ząbkowice Śląskie 36 217,00
Razem 36 217,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Ziębice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UMiG Ziębice 29 111,00
Razem 29 111,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Złoty Stok

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UMiG Złoty Stok 13 463,00
Razem 13 463,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Żarów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UMiG Żarów 18 500,00
Razem 18 500,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.391.2022.MF.2800 

( nr wewnętrzny -  MF99) z dnia 12 sierpnia 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 85219 2030 UMiG Żmigród 29 066,00
Razem 29 066,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 

w roku 2022.

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 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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 -  MF99.


