
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 stycznia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 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 85215 2010 UMiG Bardo 266,00
Razem 266,00

Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (poz. 24 w cz. 83), 

przeznaczone jest na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 

14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1).

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 -  MF001.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 stycznia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Bierutów

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 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 85215 2010 UMiG Bierutów 301,00
Razem 301,00

Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (poz. 24 w cz. 83), 

przeznaczone jest na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 

14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1).

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 -  MF001.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 stycznia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 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 85215 2010 UMiG Bogatynia 274,00
Razem 274,00

Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (poz. 24 w cz. 83), 

przeznaczone jest na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 

14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1).

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 -  MF001.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 stycznia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Bolków

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 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 85215 2010 UMiG Bolków 1 077,00
Razem 1 077,00

Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (poz. 24 w cz. 83), 

przeznaczone jest na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 

14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1).

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 -  MF001.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 stycznia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 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 85215 2010 UMiG Brzeg Dolny 986,00
Razem 986,00

Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (poz. 24 w cz. 83), 

przeznaczone jest na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 

14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1).

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 -  ME^OOl.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 stycznia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 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 85215 2010 UMiG Bystrzyca Kłodzka 5 839,00
Razem 5 839,00

Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (poz. 24 w cz. 83), 

przeznaczone jest na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 

14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1).

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 -  MF001.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 stycznia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 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 85215 2010 UMiG Chocianów 3 029,00
Razem 3 029,00

Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (poz. 24 w cz. 83), 

przeznaczone jest na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 

14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1).

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 -  MF001.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 stycznia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Głuszyca

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 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 85215 2010 UMiG Głuszyca 426,00
Razem 426,00

Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (poz. 24 w cz. 83), 

przeznaczone jest na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 

14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1).

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 -  MF001.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 stycznia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 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 85215 2010 UMiG Góra 4 052,00
Razem 4 052,00

Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (poz. 24 w cz. 83), 

przeznaczone jest na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 

14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1).

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 -  MF001.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 stycznia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 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 85215 2010 UMiG Gryfów Śląski 2 856,00
Razem 2 856,00

Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (poz. 24 w cz. 83), 

przeznaczone jest na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 

14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1).

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 -  MF001.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 stycznia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Jaworzyna Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 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 85215 2010 UMiG Jaworzyna Śląska 285,00
Razem 285,00

Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (poz. 24 w cz. 83), 

przeznaczone jest na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 

14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1).

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 -  MF001.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 stycznia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Jelcz-Laskowice

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 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 85215 2010 UMiG Jelcz-Laskowice 449,00
Razem 449,00

Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (poz. 24 w cz. 83), 

przeznaczone jest na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 

14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1).

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 -  MF001.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 stycznia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 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 85215 2010 UMiG Kąty Wrocławskie 148,00
Razem 148,00

Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (poz. 24 w cz. 83), 

przeznaczone jest na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 

14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1).

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 -  MF001.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 stycznia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Leśna

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 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 85215 2010 UMiG Leśna 3 723,00
Razem 3 723,00

Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (poz. 24 w cz. 83), 

przeznaczone jest na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 

14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1).

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 -  MF001.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 stycznia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 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 85215 2010 UMiG Lubawka 2 226,00
Razem 2 226,00

Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (poz. 24 w cz. 83), 

przeznaczone jest na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 

14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1).

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 -  MF001.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 stycznia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 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 85215 2010 UMiG Lubomierz 738,00
Razem 738,00

Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (poz. 24 w cz. 83), 

przeznaczone jest na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 

14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1).

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 -  MF001.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 stycznia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 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 85215 2010 UMiG Lwówek Śląski 1 980,00
Razem 1 980,00

Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (poz. 24 w cz. 83), 

przeznaczone jest na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 

14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1).

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 -  MF001.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 stycznia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Mieroszów

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 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 85215 2010 UMiG Mieroszów 1 847,00
Razem 1 847,00

Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (poz. 24 w cz. 83), 

przeznaczone jest na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 

14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1).

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 -  MF001.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 stycznia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Międzybórz

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 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 85215 2010 UMiG Międzybórz 90,00
Razem 90,00

Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (poz. 24 w cz. 83), 

przeznaczone jest na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 

14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1).

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 -  MF001.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 stycznia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Międzylesie

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 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 85215 2010 UMiG Międzylesie 275,00
Razem 275,00

Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (poz. 24 w cz. 83), 

przeznaczone jest na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 

14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1).

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 -  tylFOOl.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 stycznia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Milicz

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 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 85215 2010 UMiG Milicz 1 537,00
Razem 1 537,00

Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (poz. 24 w cz. 83), 

przeznaczone jest na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 

14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1).

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 -  MF001.

 .



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 stycznia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Mirsk

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 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 85215 2010 UMiG Mirsk 3 089,00
Razem 3 089,00

Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (poz. 24 w cz. 83), 

przeznaczone jest na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 

14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1).

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 -  MF001.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 stycznia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Niemcza

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 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 85215 2010 UMiG Niemcza 378,00
Razem 378,00

Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (poz. 24 w cz. 83), 

przeznaczone jest na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 

14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1).

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 -  MF001.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 stycznia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Nowogrodziec

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 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 85215 2010 UMiG Nowogrodziec 668,00
Razem 668,00

Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (poz. 24 w cz. 83), 

przeznaczone jest na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 

14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1).

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 -  MF001.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 stycznia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Oborniki Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 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 85215 2010 UMiG Oborniki Śląskie 162,00
Razem 162,00

Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (poz. 24 w cz. 83), 

przeznaczone jest na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. ' 

14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1).

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 -  MF001.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 stycznia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Olszyna

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 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 85215 2010 UMiG Olszyna 1 156,00
Razem 1 156,00

Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (poz. 24 w cz. 83), 

przeznaczone jest na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 

14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1).

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 -  MF001.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 stycznia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Pieńsk

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 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 85215 2010 UMiG Pieńsk 1 436,00
Razem 1 436,00

Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (poz. 24 w cz. 83), 

przeznaczone jest na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 

14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1).

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 -  MF001.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 stycznia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Polkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 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 85215 2010 UMiG Polkowice 4 072,00
Razem 4 072,00

Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (poz. 24 w cz. 83), 

przeznaczone jest na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 

14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1).

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 -  MF001.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 stycznia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Prusice

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 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 85215 2010 UMiG Prusice 52,00
Razem 52,00

Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (poz. 24 w cz. 83), 

przeznaczone jest na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 

14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1).

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 -  MF001.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 stycznia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Przemków

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 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 85215 2010 UMiG Przemków 1 042,00
Razem 1 042,00

Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (poz. 24 w cz. 83), 

przeznaczone jest na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 

14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1).

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 -  MF001.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 stycznia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Radków

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 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 85215 2010 UMiG Radków 301,00
Razem 301,00

Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (poz. 24 w cz. 83), 

przeznaczone jest na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 

14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1).

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 -  MF001.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 stycznia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Miasta 
Siechnice

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 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 85215 2010 UM Siechnice 407,00
Razem 407,00

Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (poz. 24 w cz. 83), 

przeznaczone jest na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 

14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1).

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 -  MF001.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 stycznia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Sobótka

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 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 85215 2010 UMiG Sobótka 2 056,00
Razem 2 056,00

Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (poz. 24 w cz. 83), 

przeznaczone jest na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 

14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1).

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 -  MF001.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 stycznia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Strzegom

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 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 85215 2010 UMiG Strzegom 298,00
Razem 298,00

Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (poz. 24 w cz. 83), 

przeznaczone jest na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 

14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1).

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 -  MF001.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 stycznia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 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 85215 2010 UMiG Strzelin 3 451,00
Razem 3 451,00

Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (poz. 24 w cz. 83), 

przeznaczone jest na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 

14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1).

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 -  MF001.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 stycznia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Syców

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 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 85215 2010 UMiG Syców 688,00
Razem 688,00

Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (poz. 24 w cz. 83), 

przeznaczone jest na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 

14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1).

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 -  MF001.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 stycznia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Ścinawa

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 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 85215 2010 UMiG Ścinawa 342,00
Razem 342,00

Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (poz. 24 w cz. 83), 

przeznaczone jest na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 

14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1).

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 -  MF001.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 stycznia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 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 85215 2010 UMiG Środa Śląska 172,00
Razem 172,00

Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (poz. 24 w cz. 83), 

przeznaczone jest na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 

14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1).

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 -  MF001.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 stycznia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 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 85215 2010 UMiG Świerzawa 1 317,00
Razem 1 317,00

Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (poz. 24 w cz. 83), 

przeznaczone jest na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 

14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1).

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 -  MF001.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 stycznia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 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 85215 2010 UMiG Trzebnica 3 996,00
Razem 3 996,00

Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (poz. 24 w cz. 83), 

przeznaczone jest na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 

14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1).

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 -  MF001.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 stycznia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 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 85215 2010 UMiG Twardogóra 3 399,00
Razem 3 399,00

Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (poz. 24 w cz. 83), 

przeznaczone jest na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 

14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1).

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 -  MF001.
Zup. k,z:z;Ą



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 stycznia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Wąsosz

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 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 85215 2010 UMiG Wąsosz 111,00
Razem 111,00

Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (poz. 24 w cz. 83), 

przeznaczone jest na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 

14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1).

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 -  MF00I.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 stycznia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Węgliniec

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 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 85215 2010 UMiG Węgliniec 455,00
Razem 455,00

Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (poz. 24 w cz. 83), 

przeznaczone jest na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 

14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1).

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 -  MF001.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 stycznia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Wiązów

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 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 85215 2010 UMiG Wiązów 336,00
Razem 336,00

Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (poz. 24 w cz. 83), 

przeznaczone jest na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 

14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1).

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 -  MF001.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 stycznia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Wleń

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 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 85215 2010 UMiG Wleń 1 104,00
Razem 1 104,00

Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (poz. 24 w cz. 83), 

przeznaczone jest na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 

14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1).

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 -  MF001.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 stycznia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 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 85215 2010 UMiG Wołów 537,00
Razem 537,00

Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (poz. 24 w cz. 83), 

przeznaczone jest na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 

14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1).

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 -  MF001.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 stycznia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 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 85215 2010 UMiG Ząbkowice Śląskie 1 175,00
Razem 1 175,00

Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (poz. 24 w cz. 83), 

przeznaczone jest na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 

14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1).

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 -  MF001.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 stycznia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MIC

Urząd Miasta i Gminy 
Ziębice

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 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 85215 2010 UMiG Ziębice 860,00
Razem 860,00

Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (poz. 24 w cz. 83), 

przeznaczone jest na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 

14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1).

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 -  MF001.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 stycznia 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MK

Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 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 85215 2010 UMiG Żmigród 5 536,00
Razem 5 536,00

Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (poz. 24 w cz. 83), 

przeznaczone jest na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 

14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1).

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 -  MF001.


