
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.87.2022.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) 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 Świerzawa 216 521,00
Razem 216 521,00

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 -  MF036.

Z un, WOJEWODY DOLNCo_ASKE

1 - ' / O
C e l^ f^ m m Y L ^ 4 ea^ K

Finał iaów i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.87.2022.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) 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 Trzebnica 436 484,00
Razem 436 484,00

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 -  MF036.
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Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) w sprawie zmian w budżecie

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.87.2022.MJ

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Twardogóra 103 632,00
Razem 103 632,00

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 -  MF036.
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Urząd Miasta i Gminy 
Wąsosz

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) w sprawie zmian w budżecie

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.87.2022.MJ

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

_______________________________________________________   (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Wąsosz 123 025,00
Razem 123 025,00

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 -  MF036.



Urząd Miasta i Gminy 
Węgliniec

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) w sprawie zmian w budżecie

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.87.2022.MJ

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Węgliniec 130 076,00
Razem 130 076,00

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 -  MF036.



Urząd Miasta i Gminy 
Wiązów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) w sprawie zmian w budżecie

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.87.2022.MJ

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Wiązów 198 448,00
Razem 198 448,00

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 — MF036.



Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.M F.1062 ( nr wewnętrzny MF036) w sprawie zmian w budżecie

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.87.2022.MJ

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Wołów 592 557,00
Razem 592 557,00

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 -  MF036.



Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) w sprawie zmian w budżecie

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.87.2022.MJ

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Ząbkowice Śląskie 593 130,00
Razem 593 130,00

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 -  MF036.
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Urząd Miasta i Gminy 
Ziębice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) w sprawie zmian w budżecie

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.87.2022.MJ

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Ziębice 244 698,00
Razem 244 698,00

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 -  MF036.



Urząd Miasta i Gminy 
Złoty Stok

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) w sprawie zmian w budżecie

Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Złoty Stok 177 264,00
Razem 177 264,00

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 -  MF036.
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Urząd Miasta i Gminy 
Żarów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) w sprawie zmian w budżecie

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.87.2022.MJ

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Żarów 282 105,00
Razem 282 105,00

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 -  MF036.



Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) w sprawie zmian w budżecie

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.87.2022.MJ

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Żmigród 250 423,00
Razem 250 423,00

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 -  MF036.



Urząd Gminy 
Borów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) w sprawie zmian w budżecie

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.87.2022.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 Borów 58 791,00
Razem 58 791,00

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 -  MF036.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.87.2022.MJ

Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Chojnów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) 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 438 129,00
Razem 438 129,00

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 -  MF036.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.87.2022.MJ

Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Ciepłowody

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.M F.1062 ( nr wewnętrzny MF036) 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 106 661,00
Razem 106 661,00

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 — MF036.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.87.2022.MJ

Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Cieszków

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) 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 133 939,00
Razem 133 939,00

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 -  MF036.



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.87.2022.MJ

Urząd Gminy 
Czarny Bór

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) 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 124 582,00
Razem 124 582,00

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 -  MF036.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.87.2022.MJ

Urząd Gminy 
Czernica

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) 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 18 182,00
Razem 18 182,00

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 -  MF036.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.87.2022.MJ

Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Długołęka

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) 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 92 999,00
Razem 92 999,00

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 -  MF036.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.87.2022.MJ

Urząd Gminy 
Dobromierz

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) 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 65 472,00
Razem 65 472,00

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 -  MF036.

/



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.87.2022.MJ

Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Dobroszyce

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) 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 207 252,00
Razem 207 252,00

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 -  MF036.



Urząd Gminy 
Domaniów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) w sprawie zmian w budżecie

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.87.2022.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 Domaniów 145 070,00
Razem 145 070,00

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 -  MF036.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.87.2022.MJ

Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Dziadowa Kłoda

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) 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 149 520,00
Razem 149 520,00

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 -  MF036.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.87.2022.MJ

Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) 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 131 517,00
Razem 131 517,00

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 -  MF036.



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.87.2022.MJ

Urząd Gminy 
Gaworzyce

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) 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 120 577,00
Razem 120 577,00

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 — MF036.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.87.2022.MJ

Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) 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 82 020,00
Razem 82 020,00

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 -  MF036.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.87.2022.MJ

Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Grębocice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) 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 122 356,00
Razem 122 356,00

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 -  MF036.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.87.2022.MJ

Urząd Gminy 
Gromadka

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) 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 25 449,00
Razem 25 449,00

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 -  MF036.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.87.2022.MJ

Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Janowice Wielkie

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) 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 119 748,00
Razem 119 748,00

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 -  MF036.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.87.2022.MJ

Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Jemielno

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) 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 106 661,00
Razem 106 661,00

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 -  MF036.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.87.2022.MJ

Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Jerzmanowa

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) 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 70 342,00
Razem 70 342,00

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 -  MF036.



Urząd Gminy 
Jeżów Sudecki

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) w sprawie zmian w budżecie

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.87.2022.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 Jeżów Sudecki 132 983,00
Razem 132 983,00

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 -  MF036.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.87.2022.MJ

Urząd Gminy 
Jordanów Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) 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 41 055,00
Razem 41 055,00

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 -  MF036.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.87.2022.MJ

Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Kamieniec Ząbkowicki

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) 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 254 726,00

Razem 254 726,00

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 -  MF036.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.87.2022.MJ

Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) 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 49 904,00
Razem 49 904,00

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 -  MF036.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.87.2022.MJ

Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) 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 146 243,00
Razem 146 243,00

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 -  MF036.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.87.2022.MJ

Urząd Gminy 
Kobierzyce

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) 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 204 906,00
Razem 204 906,00

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 -  MF036.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.87.2022.MJ

Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Kondratowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) 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 87 937,00
Razem 87 937,00

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 -  MF036.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.87.2022.MJ

Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Kostomłoty

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) 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 196 368,00
Razem 196 368,00

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 -  MF036.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.87.2022.MJ

Urząd Gminy 
Kotla

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) 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 116 474,00
Razem 116 474,00

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 -  MF036.



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.87.2022.MJ

Urząd Gminy 
Krośnice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) 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 119 838,00
Razem 119 838,00

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 -  MF036.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.87.2022.MJ

Urząd Gminy 
Krotoszyce

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.M F.1062 ( nr wewnętrzny MF036) 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 132 441,00
Razem 132 441,00

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 -  MF036.

/



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.87.2022.MJ

Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Kunice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) 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 63 355,00
Razem 63 355,00

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 -  MF036.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.87.2022.MJ

Urząd Gminy 
Legnickie Pole

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) 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 58 013,00
Razem 58 013,00

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 -  MF036.



Urząd Gminy 
Lewin Kłodzki

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) w sprawie zmian w budżecie

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.87.2022.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 Lewin Kłodzki 32 840,00
Razem 32 840,00

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 -  MF036.



Urząd Gminy 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) w sprawie zmian w budżecie

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.87.2022.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 Lubań 143 259,00
Razem 143 259,00

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 -  MF036.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.87.2022.MJ

Urząd Gminy 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) 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 172 094,00
Razem 172 094,00

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 -  MF036.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.87.2022.MJ

Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Łagiewniki

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) 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 264 850,00
Razem 264 850,00

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 -  MF036.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.87.2022.MJ

Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Malczyce

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) 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 123 459,00
Razem 123 459,00

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 -  MF036.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.87.2022.MJ

Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Marcinowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) 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 108 694,00
Razem 108 694,00

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 -  MF036.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.87.2022.MJ

Urząd Gminy 
Marciszów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) 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 121 125,00
Razem 121 125,00

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 -  MF036.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.87.2022.MJ

Urząd Gminy 
Męcinka

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) 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 113 443,00
Razem 113 443,00

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 -  MF036.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.87.2022.MJ

Urząd Gminy 
Mietków

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) 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 30 855,00
Razem 30 855,00

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 -  MF036.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.87.2022.MJ

Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Miękinia

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) 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 51 370,00
Razem 51 370,00

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 -  MF036.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.87.2022.MJ

Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Miłkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) 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 268 610,00
Razem 268 610,00

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 -  MF036.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.87.2022.MJ

Urząd Gminy 
Mściwojów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) 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 98 864,00
Razem 98 864,00

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 -  MF036.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.87.2022.MJ

Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Mysłakowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) 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 261 038,00
Razem 261 038,00

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 -  MF036.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.87.2022.MJ

Urząd Gminy 
Niechlów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) 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 119 876,00
Razem 119 876,00

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 -  MF036.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.87.2022.MJ

Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Nowa Ruda

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) 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 221 175,00
Razem 221 175,00

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 -  MF036.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.87.2022.MJ

Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.M F.1062 ( nr wewnętrzny MF036) 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 375 501,00
Razem 375 501,00

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 -  MF036.

2  up. WO.

Celi



Urząd Gminy 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) w sprawie zmian w budżecie

Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

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 -  MF036.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.87.2022.MJ



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.87.2022.MJ

Urząd Gminy 
Osiecznica

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) 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 111 780,00
Razem 111 780,00

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 -  MF036.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.87.2022.MJ

Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Paszowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) 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 61 685,00
Razem 61 685,00

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 -  MF036.



Urząd Gminy 
Pęcław

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) w sprawie zmian w budżecie

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.87.2022.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 Pęcław 20 400,00
Razem 20 400,00

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 -  MF036.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.87.2022.MJ

Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Pielgrzymka

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) 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 182 733,00
Razem 182 733,00

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 -  MF036.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.87.2022.MJ

Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Platerówka

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) 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 25 367,00
Razem 25 367,00

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 -  MF036.
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W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.87.2022.MJ

Urząd Gminy 
Podgórzyn

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) 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 Podgórzyn 193 316,00
Razem 193 316,00

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 -  MF036.



Urząd Gminy 
Przeworno

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) w sprawie zmian w budżecie

Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

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 162 499,00
Razem 162 499,00

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 -  MF036.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.87.2022.MJ



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.87.2022.MJ

Urząd Gminy 
Radwanice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) 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 84 635,00
Razem 84 635,00

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 -  MF036.



Urząd Gminy 
Rudna

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) w sprawie zmian w budżecie

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.87.2022.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 Rudna 234 702,00
Razem 234 702,00

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 -  MF036.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.87.2022.MJ

Urząd Gminy 
Ruja

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) 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 62 794,00
Razem 62 794,00

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 -  MF036.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.87.2022.MJ

Urząd Gminy 
Siekierczyn

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF. 1062 ( nr wewnętrzny MF036) 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 Siekierczyn 53 805,00
Razem 53 805,00

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 -  MF036.

/



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.87.2022.MJ

Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Stara Kamienica

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) 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 51 702,00
Razem 51 702,00

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 -  MF036.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.87.2022.MJ

Urząd Gminy 
Stare Bogaczowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) 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 91 915,00
Razem 91 915,00

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 -  MF036.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.87.2022.MJ

Urząd Gminy 
Stoszowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) 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 197 734,00
Razem 197 734,00

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 -  MF036.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.87.2022.MJ

Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Sulików

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) 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 54 328,00
Razem 54 328,00

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 -  MF036.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.87.2022.MJ

Urząd Gminy 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) 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 135 813,00
Razem 135 813,00

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 -  MF036.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.87.2022.MJ

Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Udanin

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) 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 97 780,00
Razem 97 780,00

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 -  MF036.



Urząd Gminy 
Walim

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) w sprawie zmian w budżecie

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.87.2022.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 Walim 64 923,00
Razem 64 923,00

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 -  MF036.
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Urząd Gminy 
Warta Bolesławiecka

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) w sprawie zmian w budżecie

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.87.2022.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 Warta Bolesławiecka 96 008,00
Razem 96 008,00

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 -  MF036.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.87.2022.MJ

Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Wądroże Wielkie

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) 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 65 178,00
Razem 65 178,00

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 -  MF036.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.87.2022.MJ

Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Wińsko

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) 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 221 249,00
Razem 221 249,00

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 -  MF036.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.87.2022.MJ

Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Wisznia Mala

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) 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 322 435,00
Razem 322 435,00

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 -  MF036.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.87.2022.MJ

Urząd Gminy 
Zawonia

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) 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 77 151,00
Razem 77 151,00

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 -  MF036.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

FB-BP.3111.87.2022.MJ

Urząd Gminy 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) 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 132 384,00
Razem 132 384,00

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 -  MF036.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.87.2022.MJ

Wrocław, dnia 13 kwietnia 2022 r.

Urząd Gminy 
Żukowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 ( nr wewnętrzny MF036) 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 19 074,00
Razem 19 074,00

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 -  MF036.


