
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3 111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.MF.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Bolesławiec 542 000,00
Razem 542 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Borów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.MF.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Borów 272 000,00
Razem 272 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Chojnów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.M F.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Chojnów 64 000,00
Razem 64 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.

Celina Marzena Dziedziuk
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Ciepłowody

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.M F.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Ciepłowody 14 000,00
Razem 14 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.

z ^ ' w xjew qt e ^ l(IEG0
Celina Marzena DziedzuJc 

DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Cieszków

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.M F.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Cieszków 20 000,00
Razem 20 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena bziedziuk 
DYREKTO R  WYDZIAŁU

Finansów i uuuLtiu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Urząd Gminy 
Czarny Bór

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.MF.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Czarny Bór 137 000,00
Razem 137 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.

Z up. WDJEVyQDY DOLNOŚLĄSKIEGO
r ,. W j M  •Celina Marzena Óziediiuk 

DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansów i Juwi-óiU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Czernica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.MF.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Czernica 415 000,00
Razem 415 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.

Z up. WDJHVy<X)Y DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena ÓĄkaziuK
DYREKTOR  WYDZIAŁU

Finansów i LiiiJ,Łb\u



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Długołęka

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.MF.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Długołęka 878 000,00
Razem 878 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.

i >
Z up. W O J E V ^ ) ^ ^ ^ / ^ K|EGO

Celina Marzena U zbaziuk
DYREKTOR  W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu5



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Dobroszyce

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.M F.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Dobroszyce 44 000,00
Razem 44 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.

Zup
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina V

DYREKTOR W yD Z IA Ł U ^  
Finansów i Budfcrttu



Urząd Gminy 
Domaniów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.M F.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Domaniów 48 000,00
Razem 48 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.

Z  up. W O J E W ^ U g g j ^ L ^ K I E G O

Celina Marzena D iteaouk  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Dziadowa Kłoda

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.MF.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Dziadowa Kłoda 81 000,00
Razem 81 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.

z  up- do ln o śląsk ieg o

r j J M & i / h  /
Celina Marzena D zim /iuk

d y r e k t o r  w t d z iAł u
Finansów i Budźetu i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.MF.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Dzierżoniów 113 000,00
Razem 113 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.

Z tip. WOJEWęOY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Gaworzyce

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.MF.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Gaworzyce 9 000,00
Razem 9 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.

Z  up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.M F.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Głogów 30 000,00
Razem 30 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.

Zup. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena u tt^ k iu k .
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu^



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Urząd Gminy 
Grębocice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.MF.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Grębocice 10 000,00
Razem 10 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.

Z up. W OJEWOpjy \SKIEGO

*elina Marzena DziłJfóiu/c
DYREKTOR w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Janowice Wielkie

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.MF.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Janowice Wielkie 62 000,00
Razem 62 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.

Z up. W O J E W (^ J ^ (X | O ^ A sk lE G O

Celina Marzena Dzm & iak
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Jerzmanowa

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.MF.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Jerzmanowa 118 000,00
Razem 118 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.

Celina Marzena D zitaaak
DYREKTOR W YDZIAŁU

Finansów i Budżetu i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Jeżów Sudecki

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.M F.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Jeżów Sudecki 173 000,00
Razem 173 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.

Z up. WOJEyyOD.Y DOLNOŚLĄSKIEGO

C e lin M M m lk J e a ^ u k
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Jordanów Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.M F.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Jordanów Śląski 2 000,00
Razem 2 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.

Z up. WOJEWOO.Y DOLNOŚLĄSKIEGO
' ' / )

Celina 1/NiĄj^ik^^hu^ak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budźelu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Kamieniec Ząbkowicki

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.M F.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UMiG Kamieniec 
Ząbkowicki 53 000,00

Razem 53 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.M F.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Kamienna Góra 323 000,00
Razem 323 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.

Z  up. W 0JEWQDY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budketu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.MF.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Kłodzko 196 000,00
Razem 196 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C e lin a W n M fo z ie a u u k  
DYREKTOR WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Kobierzyce

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.MF.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Kobierzyce 564 000,00
Razem 564 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.

Zup

Finansów i Bud>£in



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Kondratowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.MF.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Kondratowice 29 000,00
Razem 29 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.

Z  up. W O J E V ^ ^ | ^ o£ a SKIEGO

Celina Marzena Dńea^u.k 
DYREKTO R  WYDZIAŁU 

Finansów i Budźeiui



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Kostomłoty

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.M F.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Kostomłoty 90 000,00
Razem 90 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.

Z  up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina 
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Buiiietfi



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Kotla

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.M F.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Kotla 17 000,00
Razem 17 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.

I  up. WOJEWODY. DOLNOŚLĄSKIEGO

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

Finansów i BujW uj



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Krośnice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.M F.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Krośnice 54 000,00
Razem 54 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.

Z  up. W O J fc yę w  W ^W OŚLASKIEGO

Celina Marzena uheućiuk
DYREKTOR WYDŹJAŁU

Finansów i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Krotoszyce

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.MF.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Krotoszyce 5 000,00
Razem 5 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.

Z  up. WOJEWODY DOLNO$LASKIEGO

Celina 
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i BuJi.e;u\



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Kunice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.MF.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Kunice 78 000,00
Razem 78 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Legnickie Pole

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.MF.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Legnickie Pole 27 000,00
Razem 27 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.



Urząd Gminy 
Lewin Kłodzki

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.MF.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Lewin Kłodzki 221 000,00
Razem 221 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celinh k& M tM i& zteaziuk  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i iJuw_b».u

i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.M F.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Lubań 240 000,00
Razem 240 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.

Z up. W O J Ę ^ D Y  DpLNÓŚLASKIEGO

Celina Marzena Dzieaziuk
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Duui.tiU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.MF.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Lubin 280 000,00
Razem 280 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKI EG

C elin ^J f-id ttth Ja u u ic
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Buo^elu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Łagiewniki

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.MF. 1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Łagiewniki 143 000,00
Razem 143 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina ^ ¿ M j $ b e a :ouk  
DYREKTOR W YW IAŁU  

Finansów i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Malczyce

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.MF.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Malczyce 12 000,00
Razem 12 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C e l i n a u I n M ^ U i u k
DYREKTOR W YpZIAŁU 

Finansów i B uJW uj



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Marcinowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.M F.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Marcinowice 19 000,00
Razem 19 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.

Z up.
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO  

d y r e k t o r  W y d z ia ł u
Finansów i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Marciszów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.M F.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Marciszów 89 000,00
Razem 89 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.

Z up. WOJEVyapY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Bu.Ji.ku



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Męcinka

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.MF.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Męcinka 87 000,00
Razem 87 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.

Z up. W O J E W 0 ^ ^ 9 l L A $ K I E 6 O
w u d Ś f i *

Celina Marzena DzĘaziuk.
DYREKTOR W YDZlAtU

Finansów i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Mietków

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.MF.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Mietków 8 000,00
Razem 8 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.

1  up,. WOJEl 5 LASKIEGO

Celina Marzena DUeaziulc
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Duui.tiL



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Miękinia

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.MF.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Miękinia 412 000,00
Razem 412 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

Celina D^eaĄiuk
d y r  1 At. U

Finansów i ouJfeiu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Miłkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.MF.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Miłkowice 11 000,00
Razem 11 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Mściwojów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.MF.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Mściwojów 75 000,00
Razem 75 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina 
DYREKTOR WYDWAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Mysłakowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.M F.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Mysłakowice 62 000,00
Razem 62 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Mh 
DYREKTOR WYDZlKLu 

Finansów i ć)uJi_b,.6



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Niechlów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.MF.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Niechlów 27 000,00
Razem 27 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.

Z up. VVOJEWQDY DOLNOŚLĄSKIEGO

' J  )Celina )&MMiĘ#&.e/izu.k. 
DYREKTOR W YDZIAŁU 

Finansów i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Nowa Ruda

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.M F.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Nowa Ruda 236 000,00
Razem 236 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.MF.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Oleśnica 195 000,00
Razem 195 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

J
Celina M arzenaDz/eftóuk

DYREKTO R  WYDZIAŁU
Firiuisuow i Buui-Gib



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.M F.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Oława 7 000,00
Razem 7 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Osiecznica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.MF.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Osiecznica 92 000,00
Razem 92 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Paszowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.MF.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Paszowice 94 000,00
Razem 94 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.

Z up. W O J E W O ^ g , 'jo Ś ^ A s| c iE G O

Celina Marzena Dzi&Zziuk 
DYREKTOR W YDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Pęcław

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.MF.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Pęcław 24 000,00
Razem 24 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansów i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Pielgrzymka

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.MF.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Pielgrzymka 108 000,00
Razem 108 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Platerówka

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.MF.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Platerówka 59 000,00
Razem 59 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Przeworno

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.MF.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Przeworno 12 000,00
Razem 12 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Radwanice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.MF.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Radwanice 78 000,00
Razem 78 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.

Z up. W O J ^ m rD g L !^ O R S K IE G O

Celina Marzena 'Bfcieoziuk 
DYREKTOR WY ¡DZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Rudna

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.M F.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Rudna 24 000,00
Razem 24 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Ruja

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.MF.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Ruja 12 000,00
Razem 12 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.

Z  up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Siekierczyn

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.MF.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Siekierczyn 138 000,00
Razem 138 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina 
DYREKTOR WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Stara Kamienica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.MF.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Stara Kamienica 16 000,00
Razem 16 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełno sprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.

Z up. WOJEVj££>DY DOLNOŚLĄSKIEGO

„Umih JCelina M anenirvm éáziuk  
DYREKTOR W YDZIAŁU

i ii lóí i£>OW ¡

;



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Stare Bogaczowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.M F.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Stare Bogaczowice 13 000,00
Razem 13 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Stoszowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.MF.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Stoszowice 129 000,00
Razem 129 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.



Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Sulików

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.M F.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Sulików 298 000,00
Razem 298 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ



Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.MF.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Świdnica 100 000,00
Razem 100 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Udanin

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.MF.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Udanin 19 000,00
Razem 19 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.

Z up. W0JEWQDY. DOLNO^tASKIEGC
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Urząd Gminy 
Walim

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.MF.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Walim 20 000,00
Razem 20 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Warta Bolesławiecka

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.MF.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Warta Bolesławiecka 184 000,00
Razem 184 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Wądroże Wielkie

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.MF.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Wądroże Wielkie 31 000,00
Razem 31 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.

Z up. WOJEWOSfr DOLNOŚLĄSKIEGO
m d i/ u



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Wińsko

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.MF.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Wińsko 123 000,00
Razem 123 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Urząd Gminy 
Wisznia Mala

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.MF.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Wisznia Mała 28 000,00
Razem 28 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.

2 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina 
DYREKTOR W YDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Zagrodno

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.MF.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Zagrodno 13 000,00
Razem 13 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Zawonia

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.M F.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Zawonia 6 000,00
Razem 6 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.MF.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Zgorzelec 557 000,00
Razem 557 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.



Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.MF.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Złotoryja 139 000,00
Razem 139 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.

Zup,

Celina Marzeno. 
DYREKTOR 

Fii iUI iŁlOW I

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Żórawina

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.MF.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Żórawina 148 000,00
Razem 148 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 12 maja 2022 r.

Urząd Gminy 
Żukowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.240.2022.M F.1418 

( nr wewnętrzny -  MF057) z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Żukowice 97 000,00
Razem 97 000,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39) 

przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

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

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.4 - Wspieranie rodziny,

Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi,

Działanie nr 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

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

dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF057.


