
Starostwo Powiatowe 
Wrocław

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.229.2022.MJ

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 85220 2130 Powiat Wrocławski 1 919,00
Razem 1 919,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla powiatów, 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. WOJEVyafcY D O W otófcK IEG O

Celina M arzena u ifen ziak
DYREKTOR WYDZJAŁU

Finansów i Budżeki



Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

W związku z korektą podziału środków przyznanych 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:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 23 sierpnia 2022 r.

FB-BP.3111.229.2022.MJ

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85220 2130 Powiat Ząbkowicki 1 919,00
Razem 1 919,00

Powyższe zmniejszenie dotyczyło środków przyznanych z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 

25) przeznaczonych 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. 'AWJEWODY.DOLNOŚtASKIEGO

Celina M ^Jziak
DYREKTOR WYCCIAŁU

Finansów i BudżW



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 29 sierpnia 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
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 85218 2130 Powiat Dzierżoniowski 8 462,00
Razem 8 462,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla powiatów, 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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

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

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M arzena m fedziak-
DYREKTOR WY^ZIAi-U

Finansów i Bud.ttetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 29 sierpnia 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
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 85218 2130 Powiat Górowski 4 605,00
Razem 4 605,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla powiatów, 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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

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

Z up. W O JE \ ^ Y  W N O ^ S K IE G O

C e lin a  M a r z e n a f w e d z i a k

d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżstu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 29 sierpnia 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
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 85218 2130 Powiat Karkonoski 4 596,00
Razem 4 596,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla powiatów, 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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

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

Z up. WOJEWODY DOLNO^ĄfeKIEGO

Celina Marzena uM^nziali
DYREKTOR WYDZ|AŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 29 sierpnia 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
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 85218 2130 Powiat Lubański 4 187,00
Razem 4 187,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla powiatów, 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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

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

Z up. WOJEW^Y^DOIjNO^A^KIEGO

Celina M arzena Yflfafiziak
DYREKTOR WYD2UAŁU

Finansów i Budżeli



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 29 sierpnia 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
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 85218 2130 Powiat Lwówecki 9 145,00
Razem 9 145,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla powiatów, 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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF99.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

f i  ifi r /? f  I

Celina M arzena D w śdziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżety



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 29 sierpnia 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
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 85218 2130 Powiat Oleśnicki 4 470,00
Razem 4 470,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla powiatów, 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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

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

Z up. WOJEWODY DOU'!0 $ty\SKIEGO

C e lin a M m W n y ^ /e d z io k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Butisetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 29 sierpnia 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
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 85218 2130 Powiat Polkowicki 13 786,00
Razem 13 786,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla powiatów, 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 przedmiotowych decyzji należy w tytule

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF99.
Z up. WOJEWpDY DOLNQ8tASKIEGO

Celina jflh.iak



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 29 sierpnia 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
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 85218 2130 Powiat Trzebnicki 4 596,00
Razem 4 596,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla powiatów, 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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF99.
Z up. \/O J ^ O D Y  D p U /58i)/\SKIEGO

elina M arzeim & rfedziak
DYREKTOR W D Z IA LI)

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 29 sierpnia 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
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 85218 2130 Powiat Złotoryj ski 18 419,00
Razem 18 419,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla powiatów, 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 przedmiotowych decyzji należy w tytule 

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

Z up. W O jg ^ ^ P O U ^ L Ą S K I E G O

Celina M arzem rD ziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 29 sierpnia 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec

W związku z korektą podziału środków przyznanych 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 zmniejszenia

852 85218 2130 Powiat Bolesławiecki 4 502,00
Razem 4 502,00

Powyższe zmniejszenie dotyczyło środków przyznanych z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 

25) przeznaczonych 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.

Z up. WOJEWODY D Q L N £ ^ S K IE G O  

C e lin a  M a r z e n ir ^ t / e d z ia k
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budztetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 29 sierpnia 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

W związku z korektą podziału środków przyznanych 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 zmniejszenia

852 85218 2130 Powiat Kamiennogórski 4 605,00
Razem 4 605,00

Powyższe zmniejszenie dotyczyło środków przyznanych z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 

25) przeznaczonych 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.

Z up. W O JEy^^DO ^N O /L/^BKIEG O

Celina MarzenaTflfreflziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżeli



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 29 sierpnia 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

W związku z korektą podziału środków przyznanych 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 zmniejszenia

852 85218 2130 Powiat Kłodzki 4 596,00
Razem 4 596,00

Powyższe zmniejszenie dotyczyło środków przyznanych z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 

25) przeznaczonych 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.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 29 sierpnia 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
Legnica

W związku z korektą podziału środków przyznanych 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 zmniejszenia

852 85218 2130 Powiat Legnicki 4 643,00
Razem 4 643,00

Powyższe zmniejszenie dotyczyło środków przyznanych z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 

25) przeznaczonych 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.

Z

Celina  
DYREKTOR 

Finansów i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 29 sierpnia 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
Oława

W związku z korektą podziału środków przyznanych 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 zmniejszenia

852 85218 2130 Powiat Oławski 4 470,00
Razem 4 470,00

Powyższe zmniejszenie dotyczyło środków przyznanych z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 

25) przeznaczonych 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.

Z up. WOJf SKIEGO

Celina M arzena V)ziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budfeetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 29 sierpnia 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
Strzelin

W związku z korektą podziału środków przyznanych 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 zmniejszenia

852 85218 2130 Powiat Strzeliński 13 786,00
Razem 13 786,00

Powyższe zmniejszenie dotyczyło środków przyznanych z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 

25) przeznaczonych 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.

Z up. WOJEWODY430LN0 j£{7\SKIEG0

Celina M a iT ^ r^ ^ y ^ zia k  
DYREKTOR WYCCIAŁU 

Budżątu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 29 sierpnia 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
Wałbrzych

W związku z korektą podziału środków przyznanych 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 zmniejszenia

852 85218 2130 Powiat Wałbrzyski 4 596,00
Razem 4 596,00

Powyższe zmniejszenie dotyczyło środków przyznanych z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 

25) przeznaczonych 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.

Z up. W O J ^ ^ p O D ^ L A S K I E G O

Celina M a rzen ^ )7 .ied z ia k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Biisjżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 29 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W związku z korektą podziału środków przyznanych 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 zmniejszenia

852 85218 2130 MNPP Jelenia Góra 18 419,00
Razem 18 419,00

Powyższe zmniejszenie dotyczyło środków przyznanych z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 

25) przeznaczonych 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.

Z up. WOJSWQDY D ęLm ŚLĄSKIEG O

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.229.2022.MJ

Wrocław, dnia 29 sierpnia 2022 r.

Urząd Miasta 
Legnica

W związku z korektą podziału środków przyznanych 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 zmniejszenia

852 85218 2130 MNPP Legnica 12 649,00
Razem 12 649,00

Powyższe zmniejszenie dotyczyło środków przyznanych z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 

25) przeznaczonych 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.

Z up. WOJEWODYDOLMQ#C^SKIEGO

Celina M arzena  
DYREKTOR 

Finansów i


