
WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.87.2022.MK

Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

Urząd Miasta 
Chojnów

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UM Chojnów 124 406,00
Razem 124 406,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF036.

Z up. WOJEWODY I \SKIEGO

Celina Mar¿en<YiWiédziak.
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.87.2022.MK

Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

Urząd Miasta 
Kowary

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

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

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

_______      (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UM Kowary 27 458,00
Razem 27 458,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF036.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina ia k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budietu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.87.2022.MK

Urząd Miasta 
Legnica

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

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

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zmniejszenia

852 85295 2010 UM Legnica 2 500 000,00
Razem 2 500 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone były na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF036.

Z up. WOJEWODY DpU>isV\SKIEGO 

r  , ,Cenna M arzena rfziedztak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



Urząd Miasta 
Lubań

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

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.87.2022.MK

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UM Lubań 63 648,00
Razem 63 648,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF036.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
J

Celina Marzencrfdtfedziak
DYREKTOR WVf3ZIAŁU

Finansów i Budżetu



Urząd Miasta 
Pilawa Górna

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

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.87.2022.MK

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

___________________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UM Piława Górna 54 643,00
Razem 54 643,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zra.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF036.

Z up. WO.

Celina Marzena\ ziedziak
DYREKTOR W\ ZIAŁU

Finansów i Bi ietu

ĄSKIEGO



Urząd Miasta i Gminy 
Bolków

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

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.87.2022.MK

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

___________________    (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Bolków 45 036,00
Razem 45 036,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF036.

Z up. WOJE'

Celina Marzena Ijziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżatu



Urząd Miasta i Gminy 
Leśna

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

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.87.2022.MK

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

_______________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Leśna 30 464,00
Razem 30 464,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, zpóźn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF036.

Z up. WOJEWODY DOLN'
<7W

Celin
DYREKTOR

Finansów i Bu

tĄSKIEGO



Urząd Miasta i Gminy 
Mieroszów

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

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.87.2022.MK

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Mieroszów 30 012,00
Razem 30 012,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, zpóźn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF036.

Z up. WOJEW DY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celinaimtf^tiJ0^\4dziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.87.2022.MK

Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

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

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

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Prochowice 15 361,00
Razem 15 361,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF036.

Z up. WOJEWODY DQLW6'ŚL/\SKIEGO

Ce lum W uW .m M di.iedziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Strzegom

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

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

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Strzegom 404 329,00
Razem 404 329,00

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.87.2022.MK

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF036.

Z up. W OJMODY DOLf' SKIEGO

Celina M arzena rźtfedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budfcetu



Urząd Miasta i Gminy 
Ścinawa

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

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.87.2022.MK

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

_____________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Ścinawa 4 768,00
Razem 4 768,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF036.

Z up. WOJEWODY. DOLNO#CASKI EGO

Celina m a ru m fW ^ m zia k  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Budzi



Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

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

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.87.2022.MK

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

_____________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Środa Śląska 40 875,00
Razem 40 875,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF036.

Z up. W O JE ^D Y ; DQLNQSL^SKIEGO

m .
Celina Marzenę

DYREKTOR WYÖZIALU



Urząd Miasta i Gminy 
Wąsosz

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

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.87.2022.MK

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Wąsosz 46 723,00
Razem 46 723,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF036.

Z up. WOJEWODY DQUrf6&L/\SKIEGO

Celina fvlaTzem ^>iiedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Buożetu



Urząd Miasta i Gminy 
Żarów

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

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.87.2022.MK

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UMiG Żarów 87 338,00
Razem 87 338,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, zpóźn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF036.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.87.2022.MK

Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

Urząd Gminy 
Czarny Bór

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

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

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

_______      (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UG Czarny Bór 21 009,00
Razem 21 009,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, zpóźn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

strome dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF036.

Z up. aOLMÓ§|.ĄSKIEGO

Celina M a r& m w & ed zia k  
DYREKTOR WYDZIAŁU



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.87.2022.MK

Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

Urząd Gminy 
Czernica

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

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

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

_____________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UG Czernica 32 130,00
Razem 32 130,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF036.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

Finansów i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.87.2022.MK

Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

Urząd Gminy 
Głogów

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

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

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UG Głogów 5 822,00
Razem 5 822,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF036.

2 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

DYREKTOR VWDZIAŁU 
Finansów i Buoźetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.87.2022.MK

Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

Urząd Gminy 
Grębocice

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

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

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

_______________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UG Grębocice 8 163,00
Razem 8 163,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, zpóźn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF036.

Z up. WOJEWODY- DOLfvlO&D\SKIEGO

Celina m*arzermWhiedz i a k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.87.2022.MK

Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

Urząd Gminy 
Gromadka

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

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

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

___________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UG Gromadka 62 112,00
Razem 62 112,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF036.

Z

Celina
DYREKTOR

Finansów i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.87.2022.MK

Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

Urząd Gminy 
Jemielno

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

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

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UG Jemielno 18 055,00
Razem 18 055,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, zpóźn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF036.

Z up. W O J E y ^ ^ ^ i^ Ś L ^ S K IE G O

Celina Marzeno ,¥?/edziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżfetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.87.2022.MK

Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

Urząd Gminy 
Kłodzko

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

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

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UG Kłodzko 235 409,00
Razem 235 409,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF036.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.87.2022.MK

Urząd Gminy 
Kotla

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

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

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UG Kotla 25 354,00
Razem 25 354,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF036.

Z up. WOJE

Celina M arzeim 'B i edziak
DYREKTOR W y\  IIALU

Finansów i Bud etu

SKIEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.87.2022.MK

Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

Urząd Gminy 
Krośnice

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

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

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UG Krośnice 24 918,00
Razem 24 918,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF036.

Z up. WOJEWp^Y D ^ IQ ^ $ K IE G O

Celina Marzena LM
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetl



FB-BP.3111.87.2022.MK

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

Urząd Gminy 
Krotoszyce

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UG Krotoszyce 34 338,00
Razem 34 338,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF036.

Z up. W O J E ,^ ^ ^ g L ^ l) \S K IE G O

Celina Marzena lótfedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budzeiu



Urząd Gminy 
Lewin Kłodzki

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

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.87.2022.MK

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

_______________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UG Lewin Kłodzki 12 885,00
Razem 12 885,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF036.

Z

Celina  
DYREKTOR



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.87.2022.MK

Urząd Gminy 
Lubin

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

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

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UG Lubin 20 981,00
Razem 20 981,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, zpóźn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF036.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Mai
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i BudzViu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.87.2022.MK

Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

Urząd Gminy 
Marcinowice

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

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

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

_______________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UG Marcinowice 69 371,00
Razem 69 371,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF036.

Z up. WOJEWODY DOLNO&i&KIEGO

Celina Amrzena umsdziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżeki



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.87.2022.MK

Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

Urząd Gminy 
Męcinka

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

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

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UG Męcinka 17 211,00
Razem 17 211,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, zpóźn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF036.

Z up. WOJEWO0Y DOLNOŚLĄSKIEGO

Celi>m M fM M bwtfedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Butiżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.87.2022.MK

Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

Urząd Gminy 
Mietków

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

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

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

_____________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UG Mietków 31 174,00
Razem 31 174,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF036.

Z up. WOJEWODY DOLM ^ASKIEGO

Celina M orzem  m iedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.87.2022.MK

Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

Urząd Gminy 
Miękinia

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

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

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

_________________________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UG Miękinia 105 063,00
Razem 105 063,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, zpóźn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF036.

Z up. W0 JEV^ ^ ^ W ^ SKIEG0

Celina M arzena LM edziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.87.2022.MK

Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

Urząd Gminy 
Niechlów

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

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

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

_____________________________________________________________________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UG Niechlów 54 502,00
Razem 54 502,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF036.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina MarzenMiU>ićdziak
DYREKTOR WYliZIAŁU

Finansów i Budz«tu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.87.2022.MK

Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

Urząd Gminy 
Osiecznica

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

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

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UG Osiecznica 39 769,00
Razem 39 769,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, zpóźn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF036.

Z up. WOJEWpłiY DOLJKtól^KIEG

Celina M arzena Ernmr.urf
DYREKTOR WYDZIAŁU'

Finansów i Budżety



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.87.2022.MK

Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

Urząd Gminy 
Paszowice

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

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

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

______________________________     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UG Paszowice 26 315,00
Razem 26 315,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF036.

Z up. WOJEWODY D0LNO$LĄ§klEGO

Celina Mar-unrnr^W.^iiik
DYREKTOR W Y D Zl\tU

Finansów i Budżeti\



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.87.2022.MK

Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

Urząd Gminy 
Pęcław

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

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

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

   (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UG Pęcław 21 231,00
Razem 21 231,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF036.

Z up. WOJEWODY! OLKUSKIEGO

'ziedzicCelindiKfzem p/iedziak
DYREKTOR WYWIAŁ U

Finansów i Budaetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.87.2022.MK

Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

Urząd Gminy 
Platerówka

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

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

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UG Platerówka 9 632,00
Razem 9 632,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF036.

Z

Celina
DYREKTOR

Finansów i



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.87.2022.MK

Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

Urząd Gminy 
Przeworno

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

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

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

_____________ (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UG Przeworno 20 646,00
Razem 20 646,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, zpóźn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF036.

Z up. WDJB0 ^ ^ ^ ^ ś y \ S K I E G O

Celina Marzena, m iedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.87.2022.MK

Urząd Gminy 
Radwanice

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

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

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

_______      (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UG Radwanice 16 048,00
Razem 16 048,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF036.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.87.2022.MK

Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

Urząd Gminy 
Stoszowice

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

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

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UG Stoszowice 31 945,00
Razem 31 945,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF036.

Z up. WOJEWODY DOL|NOS]V\SKIEGO

C elina^'fanffl& Ą h.vedziak
DYREKTOR WybziAŁU

Finansów i Budżetu



Urząd Gminy 
Warta Bolesławiecka

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

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.87.2022.MK

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

_______________________________________________________  (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UG Warta Bolesławiecka 51 399,00
Razem 51 399,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

strome dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF036.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.87.2022.MK

Urząd Gminy 
Wądroże Wielkie

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

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

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UG Wądroże Wielkie 31 548,00
Razem 31 548,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF036.

Z up. WOJEWODY DOLNG&sASKIEGO

0 'Yli nAn )Cehna\lJ\lxM^iM^i/dziak.
DYREKTOR W Ylfe lAŁU  

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.87.2022.MK

Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

Urząd Gminy 
Zawonia

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

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

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UG Zawonia 30 659,00
Razem 30 659,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF036.

Z up. WOJEy^^gJ^S^^KIEGO

Celina Marzena B&isdziak
DYREKTOR WYOZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.87.2022.MK

Wrocław, dnia 13 czerwca 2022 r.

Urząd Gminy 
Żukowice

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

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

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

_______     (w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85295 2010 UG Żukowice 6 969,00
Razem 6 969,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego 

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

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

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

społecznej.

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

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF036.

Z up. WOJEWODY DOLNpŚLĄSKIEG 

C eliim O l^cifyw fódziak
DYREKTOR Wr£)ZIAtU 

Finansów i Budżetu


