
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 14 czerwca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

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 UMiG Lubomierz 123 600,00
Razem 123 600,00

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. WOJEWpDY DOLNOŚLĄSKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 14 czerwca 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 220 800,00
Razem 220 800,00

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,

Działaniem' 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.3 111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 14 czerwca 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 10 500,00
Razem 10 500,00

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.3 111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 14 czerwca 2022 r.

Urząd Gminy 
Gromadka

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 Gromadka 5 600,00
Razem 5 600,00

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 DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 14 czerwca 2022 r.

Urząd Gminy 
Kłodzko

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 Kłodzko 46 900,00
Razem 46 900,00

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 Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 14 czerwca 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 20 500,00
Razem 20 500,00

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 
Krośnice

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)

WOJEWODAM)LNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 czerwca 2022 r.

FB-BP.3 111.118.2022.MJ

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

855 85501 2060 UG Krośnice 13 500,00
Razem 13 500,00

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'DOLNOŚLĄSKIEGC™oMub 7Celina Marzena um.sd.ziak. 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.118.2022.MJ

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 29 300,00
Razem 29 300,00

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 ud WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
/  )

Celina h W H & M ijM /p .ia k 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i ESudżelu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 14 czerwca 2022 r.

Urząd Gminy 
Platerówka

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 Platerówka 1 500,00
Razem 1 500,00

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' W0JÊ§KS/̂ L̂SKIEG°
Celina Marzena Mziedziak 

DYREKTOR WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 14 czerwca 2022 r.

Urząd Gminy 
Świdnica

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 Świdnica 8 200,00
Razem 8 200,00

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 Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 14 czerwca 2022 r.

Urząd Gminy 
Walim

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

( m- 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 27 700,00
Razem 27 700,00

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

wCelina Marzena i^zieua 
DYREKTOR WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 14 czerwca 2022 r.

Urząd Gminy 
Wisznia Mała

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 5 700,00
Razem 5 700,00

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 DOLN0SL



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.118.2022.MJ

Wrocław, dnia 14 czerwca 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 900,00
Razem 900,00

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.
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