
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.244.2022.MJ

Wrocław, dnia 05 września 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
Milicz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 210/2022 z dnia 

02 września 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85202 2130 Powiat Milicki 40 060,00
Razem 40 060,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.60.2022.TZ-3 z dnia 01 września 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

zakupu wyposażenia domu pomocy społecznej niezbędnego z punktu widzenia utrzymania 

standardu placówki, przy czym jednostka samorządu terytorialnego zabezpieczyła wymagany 

wkład własny, zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

(Dofinansowanie zadań remontowych w Domu Pomocy Społecznej w Miliczu).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej

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

dochodów.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.244.2022.MJ

Wrocław, dnia 05 września 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 210/2022 z dnia 

02 września 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zwiększenia

852 85202 2130 Powiat Sredzki 131 220,00
Razem 131 220,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.60.2022.TZ-3 z dnia 01 września 2022 r. z przeznaczeniem na przyjęcia do domu 

pomocy społecznej mieszkańców posiadających skierowanie wydane przed 1 stycznia 2004 r., 

dla których koszt pobytu podlega dofinansowaniu z dotacji (Dom Pomocy Społecznej 

w Malczycach).

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - 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.3111.244.2022.MJ

Wrocław, dnia 0 września 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 210/2022 z dnia 

02 września 2022 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2022 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota
zmniejszenia

852 85202 2130 Powiat Ząbkowicki 131 220,00
Razem 131 220,00

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.60.2022.TZ-3 z dnia 01 września 2022 r. Zmniejszenie dotacji wynika 

z niewykorzystania miejsc w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.1 - 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 DOLNOŚLĄSKIEGO


