
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MJ

Urząd Miasta 
Dzierżoniów

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

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UM Dzierżoniów 67,77
Razem 67,77

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

są na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców 

wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy 

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

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

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

poz. 1).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF001
Z u d . WOJEWODY DpLNOŚLjf 

Celina Marzena Ipirea;

SKIEGO

Celina Marzena ifeiedziak  
DYREKTOR WYQZIALU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Polkowice

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

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UMiG Polkowice 83,00
Razem 83,00

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

są na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców 

wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy 

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

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

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

poz. 1).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MFOOli1 ' )JWODY DOLN0$p\SKIEGO

CelinmimmJedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i B u fe tu



WOJEWODA DOLNOSLĄSK3

FB-BP.3111.13.2022.MJ

Wrocław, dnia 07 czerwca 2022 r.

Urząd Gminy 
Kamienna Góra

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

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Kamienna Góra 18,04
Razem 18,04

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

są na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców 

wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy 

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

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

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

poz. 1).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MFOOlup. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

CeliM yftWiśkUJ/ziedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MJ

Urząd Gminy 
Osiecznica

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

( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zwiększenia

852 85215 2010 UG Osiecznica 3,70
Razem 3,70

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

są na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców 

wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy 

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

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

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

poz. 1).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF001. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina m af^enM & iedziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 07 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.13.2022.MJ

Urząd Miasta 
Głogów

W związku z korektą podziału środków przyznanych decyzją Ministra Finansów 

nr MF/FG4.4143.3.13.2022.MF.26 ( nr wewnętrzny -  MF001) z dnia 20 stycznia 2022 r. 

w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone 

następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Kwota zmniejszenia

852 85215 2010 UM Głogów 5 161,00
Razem 5 161,00

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej 

(poz. 24 w cz. 83), przeznaczonych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego 

zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych 

w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy 

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

U. z 2022 r. poz. 1).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2022 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 

społecznej.

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

stronie dochodów. 7 ln
up. VVOJtVVOpY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celim Ziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i BiW etu


