
WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 14 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.130.2022.MJ

Urząd Gminy 
Borów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.172.2022.MF.1077 ( nr wewnętrzny MF038) w sprawie zmian w budżecie

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

_______       (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Borów 6 742,00
Razem 6 742,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 

pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF038.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI ' Wrocław, dnia 14 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.130.2022.MJ

Urząd Gminy 
Chojnów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.172.2022.MF.1077 ( nr wewnętrzny MF038) 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 85219 2010 UG Chojnów 6 600,00
Razem 6 600,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 

pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF038.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.130.2022.MJ

Urząd Gminy 
Cieszków

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.172.2022.M F.1077 ( nr wewnętrzny MF038) 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 85219 2010 UG Cieszków 3 959,00
Razem 3 959,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 

pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF038.

CO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 czerwca 2022 r.

FB-BP .3111.130.2022.M J

Urząd Gminy 
Czernica

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.172.2022.MF.1077 ( nr wewnętrzny MF038) 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 85219 2010 UG Czernica 927,00
Razem 927,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 

pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF038.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.130.2022.MJ

Urząd Gminy 
Długołęka

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.172.2022.MF.1077 ( nr wewnętrzny MF038) 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 85219 2010 UG Długołęka 11 683,00
Razem 11 683,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 

pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF038.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.130.2022.MJ

Urząd Gminy 
Dobromierz

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.172.2022.MF.1077 ( nr wewnętrzny MF038) 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 85219 2010 UG Dobromierz 11 387,00
Razem 11 387,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 

pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF038.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI ' ' Wrocław, dnia 14 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.130.2022.MJ

Urząd Gminy 
Dobroszyce

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.172.2022.MF.1077 ( nr wewnętrzny MF038) 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 85219 2010 UG Dobroszyce 16 792,00
Razem 16 792,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 

pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF038.

C dietki
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI '  Wrocław, dnia 14 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.13 0.2022.MJ

Urząd Gminy 
Domaniów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.172.2022.MF.1077 ( nr wewnętrzny MF038) 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 85219 2010 UG Domaniów 23 650,00
Razem 23 650,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 

pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF038.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.130.2022.MJ

Urząd Gminy 
Dziadowa Kłoda

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.172.2022.MF.1077 ( nr wewnętrzny MF038) 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 85219 2010 UG Dziadowa Kłoda 1 827,00
Razem 1 827,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 

pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF038.

■ -



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.130.2022.MJ

Urząd Gminy 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.172.2022.MF.1077 ( nr wewnętrzny MF038) 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 85219 2010 UG Dzierżoniów 4 400,00
Razem 4 400,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 

pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF038.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.130.2022.MJ

Urząd Gminy 
Gaworzyce

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.172.2022.MF.1077 ( nr wewnętrzny MF038) 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 85219 2010 UG Gaworzyce 4 400,00
Razem 4 400,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 

pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF038.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.130.2022.MJ

Urząd Gminy 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.172.2022.M F.1077 ( nr wewnętrzny MF038) w sprawie zmian w budżecie

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

 i  ___________   (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Głogów 1 218,00
Razem 1 218,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 

piet 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF038.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.130.2022.MJ

Urząd Gminy 
Gromadka

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.172.2022.MF.1077 ( nr wewnętrzny MF038) 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 85219 2010 UG Gromadka 4 750,00
Razem 4 750,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 

pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF038.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.130.2022.MJ

Urząd Gminy 
Janowice Wielkie

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.172.2022.MF.1077 ( nr wewnętrzny MF038) 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 85219 2010 UG Janowice Wielkie 57 280,00
Razem 57 280,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 

pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF038.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.130.2022.MJ

Urząd Gminy 
Jerzmanowa

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.172.2022.MF.1077 ( nr wewnętrzny MF038) 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 85219 2010 UG Jerzmanowa 2 130,00
Razem 2 130,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 

pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF038.



W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.130.2022.MJ

Urząd Gminy 
Jeżów Sudecki

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.172.2022.MF.1077 ( nr wewnętrzny MF038) 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 85219 2010 UG Jeżów Sudecki 1 218,00
Razem 1 218,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 

pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF038.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.130.2022.MJ---------

Urząd Gminy 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.172.2022.MF.1077 ( nr wewnętrzny MF038) 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 85219 2010 UG Kamienna Góra 4 738,00
Razem 4 738,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 

pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF038.

c mm



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.130.2022.MJ

Urząd Gminy 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.172.2022.MF.1077 ( nr wewnętrzny MF038) 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 85219 2010 UG Kłodzko 142 564,00
Razem 142 564,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 

pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF038.

Cc



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.130.2022.MJ

Urząd Gminy 
Kostomłoty

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.172.2022.MF.1077 ( nr wewnętrzny MF038) 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 85219 2010 UG Kostomłoty 5 289,00
Razem 5 289,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 

pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF038.



w o j e w o d a  D o l n o ś l ą s k i  Wrocław, dnia 14 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.130.2022.MJ

Urząd Gminy 
Krośnice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.172.2022.MF.1077 ( nr wewnętrzny MF038) 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 85219 2010 UG Krośnice 16 070,00
Razem 16 070,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 

pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF038.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.130.2022.MJ

Urząd Gminy 
Krotoszyce

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.172.2022.MF. 1077 ( nr wewnętrzny MF038) 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 85219 2010 UG Krotoszyce 1 868,00
Razem 1 868,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 

pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF038.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.130.2022.MJ

Urząd Gminy 
Kunice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.172.2022.MF.1077 ( nr wewnętrzny MF038) 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 85219 2010 UG Kunice 8 768,00
Razem 8 768,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 

pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF038.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI ~ Wrocław, dnia 14 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.13 0.2022.MJ

Urząd Gminy 
Legnickie Pole

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.172.2022.MF.1077 ( nr wewnętrzny MF038) 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 85219 2010 UG Legnickie Pole 45 800,00
Razem 45 800,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 

pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF038.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.130.2022.MJ

Urząd Gminy 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.172.2022.MF.1077 ( nr wewnętrzny MF038) 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 85219 2010 UG Lubań 14 616,00
Razem 14 616,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 

pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF038.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.130.2022.MJ

Urząd Gminy 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.172.2022.MF.1077 ( nr wewnętrzny MF038) 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 85219 2010 UG Lubin 19 881,00
Razem 19 881,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 

pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF038.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111,130.2022.MJ

Urząd Gminy 
Łagiewniki

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.172.2022.MF.1077 ( nr wewnętrzny MF038) 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 85219 2010 UG Łagiewniki 4 263,00
Razem 4 263,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 

pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF038.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 czerwca 2022 r.

FB-BP.31F1.130.2022.MJ

Urząd Gminy 
Marcinowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.172.2022.MF.1077 ( nr wewnętrzny MF038) 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 85219 2010 UG Marcinowice 4 260,00
Razem 4 260,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 

pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF038.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.130.2022.MJ

Urząd Gminy 
Marciszów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.172.2022.MF.1077 ( nr wewnętrzny MF038) 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 85219 2010 UG Marciszów 507,00
Razem 507,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 

pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF038.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.130.2022.MJ — —

Urząd Gminy 
Męcinka

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.172.2022.MF.1077 ( nr wewnętrzny MF038) 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 85219 2010 UG Męcinka 2 801,00
Razem 2 801,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 

pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF038.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 czerwca 2022 r.

FB-BP.31-11.130.2022.MJ

Urząd Gminy 
Mietków

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.172.2022.MF.1077 ( nr wewnętrzny MF038) 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 85219 2010 UG Mietków 2 132,00
Razem 2 132,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 

pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF038.



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.130.2022.MJ

Wrocław, dnia 14 czerwca 2022 r.

Urząd Gminy 
Miękinia

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.172.2022.MF.1077 ( nr wewnętrzny MF038) 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 85219 2010 UG Miękinia 8 242,00
Razem 8 242,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 

pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF038.
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WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.130.2022.MJ

Wrocław, dnia 14 czerwca 2022 r.

Urząd Gminy 
Miłkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.172.2022.MF.1077 ( nr wewnętrzny MF038) w sprawie zmian w budżecie 

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85219 2010 UG Miłkowice 26 630,00
Razem 26 630,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 

pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF038.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.130.2022.MJ---------

Urząd Gminy 
Mściwojów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.172.2022.MF.1077 ( nr wewnętrzny MF038) 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 85219 2010 UG Mściwojów 16 203,00
Razem 16 203,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 

pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF038.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.130.2022.MJ

Urząd Gminy 
Mysłakowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.172.2022.MF.1077 ( nr wewnętrzny MF038) 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 85219 2010 UG Mysłakowice 3 960,00
Razem 3 960,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 

pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF038.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.130.2022.MJ

Urząd Gminy 
Niechlów

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.172.2022.MF.1077 ( nr wewnętrzny MF038) 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 85219 2010 UG Niechlów 2 030,00
Razem 2 030,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 

pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF038.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.130.2022.MJ

Urząd Gminy 
Nowa Ruda

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.172.2022.MF.1077 ( nr wewnętrzny MF038) 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 85219 2010 UG Nowa Ruda 1 520,00
Razem 1 520,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 

pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF038.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.13 0.2022.MJ

Urząd Gminy 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.172.2022.MF.1077 ( nr wewnętrzny MF038) 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 85219 2010 UG Oleśnica 31 680,00
Razem 31 680,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 

pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF038.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.130.2022.MJ

Urząd Gminy 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.172.2022.MF.1077 ( nr wewnętrzny MF038) 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 85219 2010 UG Oława 55 748,00
Razem 55 748,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 

pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF038.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.130.2022.MJ

Urząd Gminy 
Osiecznica

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.172.2022.MF.1077 ( nr wewnętrzny MF038) 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 85219 2010 UG Osiecznica 3 045,00
Razem 3 045,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 

pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF038.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.130.2022.MJ

Urząd Gminy 
Paszowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.172.2022.MF.1077 ( nr wewnętrzny MF038) 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 85219 2010 UG Paszowice 17 984,00
Razem 17 984,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 

pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF038.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.130.2022.MJ

Urząd Gminy 
Platerówka

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.172.2022.MF.1077 ( nr wewnętrzny MF038) 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 85219 2010 UG Platerówka 5 786,00
Razem 5 786,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 

pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w  tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF038.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia i 4 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.130.2022.MJ

Urząd Gminy 
Podgórzyn

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.172.2022.MF.1077 ( nr wewnętrzny MF038) 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 85219 2010 UG Podgórzyn 8 040,00
Razem 8 040,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 

pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF038.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.130.2022.MJ

Urząd Gminy 
Przeworno

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.172.2022.MF.1077 ( nr wewnętrzny MF038) 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 85219 2010 UG Przeworno 11 654,00
Razem 11 654,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 

pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF038.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI " Wrocław, dnia 14 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.130.2022.MJ

Urząd Gminy 
Ruja

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.172.2022.MF.1077 ( nr wewnętrzny MF038) 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 85219 2010 UG Ruja 4 200,00
Razem 4 200,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 

pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF038.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.130.2022.MJ

Urząd Gminy 
Siekierczyn

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.172.2022.MF.1077 ( nr wewnętrzny MF038) 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 85219 2010 UG Siekierczyn 3 042,00
Razem 3 042,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 

pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF038.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.130.2022.MJ

Urząd Gminy 
Stare Bogaczowice

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.172.2022.M F.1077 ( nr wewnętrzny MF038) 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 85219 2010 UG Stare Bogaczowice 3 761,00
Razem 3 761,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 

pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF038.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.130.2022.MJ

Urząd Gminy 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.172.2022.MF.1077 ( nr wewnętrzny MF038) 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 85219 2010 UG Świdnica 918,00
Razem 918,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 

pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF038.

0



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.130.2022.MJ

Urząd Gminy 
Udanin

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.172.2022.MF.1077 ( nr wewnętrzny MF038) 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 85219 2010 UG Udanin 1 824,00
Razem 1 824,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 

pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF038.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.130.2022.MJ

Urząd Gminy 
Wądroże Wielkie

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.172.2022.MF.1077 ( nr wewnętrzny MF038) 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 85219 2010 UG Wądroże Wielkie 21 683,00
Razem 21 683,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 

pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF038.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI ' Wrocław, dnia 14 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.130.2022.MJ

Urząd Gminy 
Wińsko

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.172.2022.MF.1077 ( nr wewnętrzny MF038) 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 85219 2010 UG Wińsko 2 131,00
Razem 2 131,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 

pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF038.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111. 130.2022.MJ

Urząd Gminy 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.172.2022.MF. 1077 ( nr wewnętrzny MF038) 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 85219 2010 UG Złotoryja 1 230,00
Razem 1 230,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 

pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF038.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.130.2022.MJ

Urząd Gminy 
Żórawina

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

Nr MF/FS4.4143.3.172.2022.MF.1077 ( nr wewnętrzny MF038) 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 85219 2010 UG Żórawina 13 178,00
Razem 13 178,00

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na wypłacanie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 

pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF038.
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