
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.50.2022.MJ

Wrocław, dnia 07 marca 2022 r.

Urząd Gminy 
Wądroże Wielkie

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.58.2022.MF.422 ( nr wewnętrzny MF018) 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 85228 2030 UG Wądroże Wielkie

13 500,00
w tym:
Moduł I

13 500,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych gmin 

z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie realizacji zadania 

określonego w art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

w związku z art. 36 pkt 2 lit. 1 i art. 52 tej ustawy, tj. na świadczenie usług opiekuńczych 

w rodzinnym domu pomocy.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2022 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 -  MF018.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.50.2022.MJ

Wrocław, dnia 07 marca 2022 r.

Urząd Gminy 
Wińsko

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.58.2022.MF.422 ( nr wewnętrzny MF018) 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 85228 2030 UG Wińsko

200 000,00
w tym:
Moduł I

50 000,00
Moduł II

150 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych gmin 

z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie realizacji zadania 

określonego w art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

w związku z art. 36 pkt 2 lit. 1 i art. 52 tej ustawy, tj. na świadczenie usług opiekuńczych 

w rodzinnym domu pomocy.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2022 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 -  MF018.


