
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

Urząd Gminy 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Bolesławiec 421 436,00
Razem 421 436,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.
Z up. WO,JcWOCY DOćNC^.ASKiEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

Urząd Gminy 
Borów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Borów 184 569,00
Razem 184 569,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

DYREKTOR VWQZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

Urząd Gminy 
Chojnów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Chojnów 175 440,00
Razem 175 440,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.
Z up. WOJ^YyOOY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena yziedźiuk
d y r e k t o r  w y d z ia ł u



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

Urząd Gminy 
Ciepłowody

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Ciepłowody 59 549,00
Razem 59 549,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

C elinl& nJnd^ziedzU ik
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Burtietu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

Urząd Gminy 
Cieszków

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Cieszków 107 649,00
Razem 107 649,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.
7. up. WOJBWQDY LASKIEGO

C e liJ d W m
DYREKTOR

Finansów i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

Urząd Gminy 
Czarny Bór

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Czarny Bór 65 816,00
Razem 65 816,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C el ¡nu iM m m m ^ld z ia k  
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Urząd Gminy 
Czernica

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Czernica 142 698,00
Razem 142 698,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.
Z up. WOJEWODY pQU<Ci'LASKIEGO

C e li^ W ffm k J ie d z iiik
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

Urząd Gminy 
Długołęka

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Długołęka 290 178,00
Razem 290 178,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.
Z up.

^elina

OSKIEGO

arzenn uzieaziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

Urząd Gminy 
Dobromierz

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Dobromierz 249 403,00
Razem 249 403,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.

C elina M arzenciiÓzieaziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU

Fina-nsów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

Urząd Gminy 
Dobroszyce

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Dobroszyce 77 637,00
Razem 77 637,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.
Z up. WOJZWOCY D O L^v LASKIEGO

C eniM U % $fłih  PUeclzick 
DYREKTOF? WYDZIAŁU 

Finansów i Rudżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

Urząd Gminy 
Domaniów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Domaniów 92 106,00
Razem 92 106,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.
Z up. WO^dWOCY.DOW^: .ASKiEGO

C elifóW M Il& Ó zied^k
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finsnsów i Ruttżetu

)



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

Urząd Gminy 
Dziadowa Kłoda

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Dziadowa Kłoda 178 539,00
Razem 178 539,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.
Z up. WOJ.EWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Urząd Gminy 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Dzierżoniów 345 143,00
Razem 345 143,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.
Z up. WOJEWODY POIWÓŚLĄSKIEGO

C e lin M lS Ś ^ ^ Ł d z iu k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Bufetu

)



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

Urząd Gminy 
Gaworzyce

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Gaworzyce 86 471,00
Razem 86 471,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.
Z up. WOiEWpDY DOkfftDŚLASKIEGO

C eliW M ik jfL  dziedzinie
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Urząd Gminy 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Głogów 86 235,00
Razem 86 235,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

r  M m i J .  . . tCelinawTarzeim' Dzieaziuk 
DYREKTOR VWDZIAŁU

Finansów i Badictu 
)



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

Urząd Gminy 
Grębocice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Grębocice 70 119,00
Razem 70 119,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.
Z up. WOJEWODY DOL^SLASKIEGO

C e lin J ^ W ik lb J e d ^ k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i BucŜ gIu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

Urząd Gminy 
Gromadka

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Gromadka 130 611,00
Razem 130 611,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.

Z up. WOJEWODY P9CNOŚLASKIEGO 

c i l t o f e *  D ziecku*
d y r e k t o r  Wy d z ia ł u



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

Urząd Gminy 
Janowice Wielkie

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Janowice Wielkie 85 680,00
Razem 85 680,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

CeUWM&k i k  Jziedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

Urząd Gminy 
Jemielno

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Jemielno 74 594,00
Razem 74 594,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023. , , vv)1p,  ... ,, ,.v ,;.v „

Celina Marlifob Ózieddnk 
DYREKTOR WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

Urząd Gminy 
Jerzmanowa

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Jerzmanowa 24 417,00
Razem 24 417,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023. /; ^  W0J^ JDY DOLNOŚLĄSKIEGO

DYREKTOR VWDZIAŁU 
Finansów i tkjdżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

Urząd Gminy 
Jeżów Sudecki

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Jeżów Sudecki 55 834,00
Razem 55 834,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.
Z up. WOJEy^)DV DęiN^LASKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

Urząd Gminy 
Jordanów Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Jordanów Śląski 109 880,00
Razem 109 880,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.

Z up. WOJEWODY DOLNO&iiASKIEGO

Celin u i m  
DYREKTOR WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Kamieniec Ząbkowicki

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UMiG Kamieniec 
Ząbkowicki 165 974,00

Razem 165 974,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.
Z up. WOJEVyOQY D.Ol^



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

Urząd Gminy 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Kamienna Góra 239 598,00
Razem 239 598,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.
Z up. WOJEWODY ASKIEGO

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

Urząd Gminy 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Kłodzko 239 178,00
Razem 239 178,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.
Z up. WOJEWODY DDLNóB a SKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

Urząd Gminy 
Kobierzyce

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Kobierzyce 227 167,00
Razem 227 167,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.
Z up. WOJEWODY DOLNpŚlASKIEGO

C elin a  /w ń'rzć'rkv& ztediiuk 
DYREKTOR VV\bziAŁU 

Fin&iioow i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

Urząd Gminy 
Kondratowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Kondratowice 151 738,00
Razem 151 738,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.
Z up. WOJEWODY DObNOślASi



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

Urząd Gminy 
Kostomłoty

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Kostomłoty 97 022,00
Razem 97 022,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C elin a  M a rze lm & z ie d ó u k  
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

Urząd Gminy 
Kotla

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Kotla 77 739,00
Razem 77 739,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zra.).

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 -  MF023.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

Urząd Gminy 
Krośnice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Krośnice 236 615,00
Razem 236 615,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.
Z up. WOJĘ^ODY POLMÓ^LASKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

Urząd Gminy 
Krotoszyce

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Krotoszyce 37 434,00
Razem 37 434,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Urząd Gminy 
Kunice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Kunice 255 255,00
Razem 255 255,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.
Z up. WOJĘ)*Ł)DY DOLWefśiASKIEGO

c  /• • *Celina Marzena uzieaziuk  
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

Urząd Gminy 
Legnickie Pole

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Legnickie Pole 251 609,00
Razem 251 609,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

Urząd Gminy 
Lewin Kłodzki

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Lewin Kłodzki 61 590,00
Razem 61 590,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

Urząd Gminy 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Lubań 65 829,00
Razem 65 829,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.

2 up. WOJE^JOY DOLN0&jASKIEGO

C elin a  M arzcu iT B ziedziu k  
DYREKTOR WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

Urząd Gminy 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Lubin 101 408,00
Razem 101 408,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

Urząd Gminy 
Łagiewniki

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Łagiewniki 117 154,00
Razem 117 154,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

Urząd Gminy 
Malczyce

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Malczyce 188 560,00
Razem 188 560,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF023.
Z

decyzji należy w tytule



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

Urząd Gminy 
Marcinowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Marcinowice 123 994,00
Razem 123 994,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

Urząd Gminy 
Marciszów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Marciszów 264 410,00
Razem 264 410,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

Urząd Gminy 
Męcinka

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Męcinka 58 643,00
Razem 58 643,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Urząd Gminy 
Mietków

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Mietków 139 256,00
Razem 139 256,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

Urząd Gminy 
Miękinia

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Miękinia 216 683,00
Razem 216 683,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm,).

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 — MF023.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

Urząd Gminy 
Miłkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Miłkowice 140 602,00
Razem 140 602,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

Urząd Gminy 
Mściwojów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Mściwojów 130 790,00
Razem 130 790,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

Urząd Gminy 
Mysłakowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Mysłakowice 87 013,00
Razem 87 013,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

Urząd Gminy 
Niechlów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Niechlów 141 194,00
Razem 141 194,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

Urząd Gminy 
Nowa Ruda

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Nowa Ruda 107 177,00
Razem 107 177,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

Urząd Gminy 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Oleśnica 183 314,00
Razem 183 314,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

Urząd Gminy 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Oława 290 522,00
Razem 290 522,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

Urząd Gminy 
Osiecznica

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Osiecznica 84 310,00
Razem 84 310,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

Urząd Gminy 
Paszowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Paszowice 128 571,00
Razem 128 571,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

Urząd Gminy 
Pęcław

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Pęcław 132 830,00
Razem 132 830,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

Urząd Gminy 
Pielgrzymka

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Pielgrzymka 171 839,00
Razem 171 839,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

Urząd Gminy 
Platerówka

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Platerówka 18 661,00
Razem 18 661,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.



Urząd Gminy 
Podgórzyn

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) w sprawie zmian w budżecie

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

FB-BP.3111.60.2022.MJ

państwa na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

_________________________________   (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UG Podgórzyn 199 194,00
Razem 199 194,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

Urząd Gminy 
Przeworno

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Przeworno 209 266,00
Razem 209 266,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Urząd Gminy 
Radwanice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Radwanice 38 046,00
Razem 38 046,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
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DYREKTOR WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

Urząd Gminy 
Rudna

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Rudna 327 879,00
Razem 327 879,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

Urząd Gminy 
Ruja

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Ruja 150 392,00
Razem 150 392,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.



Urząd Gminy 
Siekierczyn

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) w sprawie zmian w budżecie

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

FB-BP.3111.60.2022.MJ

państwa na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 

_____________________   (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UG Siekierczyn 136 923,00
Razem 136 923,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Urząd Gminy 
Stara Kamienica

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Stara Kamienica 262 778,00
Razem 262 778,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

Urząd Gminy 
Stare Bogaczowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Stare Bogaczowice 50 452,00
Razem 50 452,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

Urząd Gminy 
Stoszowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Stoszowice 73 230,00
Razem 73 230,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.
Z up. WOJEWODY DOLNfi&AS



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

Urząd Gminy 
Sulików

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Sulików 58 631,00
Razem 58 631,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Urząd Gminy 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Świdnica 449 667,00
Razem 449 667,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

Urząd Gminy 
Udanin

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Udanin 301 283,00
Razem 301 283,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

Urząd Gminy 
Walim

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Walim 249 939,00
Razem 249 939,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.
u up. r ; i ; x . ' ' .



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

Urząd Gminy 
Warta Bolesławiecka

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Warta Bolesławiecka 303 042,00
Razem 303 042,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

Urząd Gminy 
Wądroże Wielkie

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Wądroże Wielkie 83 347,00
Razem 83 347,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

Urząd Gminy 
Wińsko

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Wińsko 167 089,00
Razem 167 089,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Urząd Gminy 
Wisznia Mała

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Wisznia Mała 150 227,00
Razem 150 227,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

Urząd Gminy 
Zagrodno

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Zagrodno 226 823,00
Razem 226 823,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Urząd Gminy 
Zawonia

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Zawonia 154 301,00
Razem 154 301,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.
Z up. WOJEWODY DęUŚOteLASKEGO 
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

Urząd Gminy 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Zgorzelec 294 908,00
Razem 294 908,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

Urząd Gminy 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Złotoryja 233 364,00
Razem 233 364,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

Urząd Gminy 
Żórawina

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Żórawina 457 636,00
Razem 457 636,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 18 marca 2022 r.

FB-BP.3111.60.2022.MJ

Urząd Gminy 
Żukowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.49.2022.MF.661 ( nr wewnętrzny MF023) 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 85295 2010 UG Żukowice 96 881,00
Razem 96 881,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

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 -  MF023.


