
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.164.2022.GF
Urząd Miasta 
Bielawa

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Bielawa 750 75095 2030 8 000,00

Razem 8 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.



FB-BP.3111.164.2022.GF
Urząd Miasta 
Boguszów Gorce

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Boguszów Gorce 750 75095 2030 8 000,00

Razem 8 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.



FB-BP.3111.164.2022.GF
Urząd Miasta 
Chojnów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF. 1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Chojnów 750 75095 2030 4 000,00

Razem 4 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.



FB-BP.3111.164.2022.GF
Urząd Miasta 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Kamienna Góra 750 75095 2030 8 000,00

Razem 8 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.



FB-BP.3111.164.2022.GF
Urząd Miasta 
Karpacz

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

i

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Karpacz 750 75095 2030 8 000,00

Razem 8 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.



FB-BP.3111.164.2022.GF
Urząd Miasta 
Kowary

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Kowary 750 75095 2030 8 000,00

Razem 8 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.



FB-BP.3111.164.2022.GF
Urząd Miasta 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.M F.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Lubań 750 75095 2030 3 688,00

Razem 3 688,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.164.2022.GF
Urząd Miasta 
Piechowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Piechowice 750 75095 2030 7 500,00

Razem 7 500,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.



FB-BP.3111.164.2022.GF
Urząd Miasta i Gminy 
Pieszyce

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Pieszyce 750 75095 2030 8 000,00

Razem 8 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.



FB-BP.3111.164.2022.GF
Urząd Miasta 
Pilawa Górna

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.M F.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Piława Górna 750 75095 2030 8 000,00

Razem 8 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.



FB-BP.3111.164.2022.GF
Urząd Miasta 
Szczawno Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.M F.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Szczawno Zdrój 750 75095 2030 8 000,00

Razem 8 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.
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FB-BP.3111.164.2022.GF
Urząd Miasta 
Szklarska Poręba

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Szklarska Poręba 750 75095 2030 8 000,00

Razem 8 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.164.2022.GF
Urząd Miasta 
Świeradów Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.M F.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Świeradów Zdrój 750 75095 2030 8 000,00

Razem 8 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.



FB-BP.3111.164.2022.GF
Urząd Miasta 
Wojcieszów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Wojcieszów 750 75095 2030 4 000,00

Razem 4 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.



FB-BP.3111.164.2022.GF
Urząd Miasta 
Zawidów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Zawidów 750 75095 2030 3 845,00

Razem 3 845,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.
z ud . vr .



FB-BP.3111.164.2022.GF
Urząd Miasta 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Złotoryja 750 75095 2030 2 975,37

Razem 2 975,37

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.164.2022.GF
Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Bardo 750 75095 2030 8 000,00

Razem 8 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.

Z up. V



FB-BP.3111.164.2022.GF
Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.M F.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Bogatynia 750 75095 2030 8 000,00

Razem 8 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.



FB-BP.3111.164.2022.GF
Urząd Miasta i Gminy 
Bolków

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Bolków 750 75095 2030 7 500,00

Razem 7 500,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.



FB-BP.3111.164.2022.GF
Urząd Miasta i Gminy 
Głuszyca

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Głuszyca 750 75095 2030 3 500,00

Razem 3 500,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.



FB-BP.3111.164.2022.GF
Urząd Miasta i Gminy 
Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.M F.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Góra 750 75095 2030 4 250,00

Razem 4 250,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.164.2022.GF
Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Gryfów Śląski 750 75095 2030 8 000,00

Razem 8 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.
Z u d . I



FB-BP.3111.164.2022.GF
Urząd Miasta i Gminy 
Jaworzyna Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Jaworzyna 
Śląska 750 75095 2030 8 000,00

Razem 8 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.



FB-BP.3111.164.2022.GF
Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Lubomierz 750 75095 2030 8 000,00

Razem 8 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.164.2022.GF
Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Lwówek Śląski 750 75095 2030 5 200,00

Razem 5 200,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.164.2022.GF
Urząd Miasta i Gminy 
Mieroszów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF. 1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Mieroszów 750 75095 2030 8 000,00

Razem 8 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.



FB-BP.3111.164.2022.GF
Urząd Miasta i Gminy 
Międzylesie

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.M F.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Międzylesie 750 75095 2030 8 000,00

Razem 8 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.



FB-BP.3111.164.2022.GF
Urząd Miasta i Gminy 
Niemcza

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Niemcza 750 75095 2030 8 000,00

Razem 8 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.



FB-BP.3111.164.2022.GF
Urząd Miasta i Gminy 
Nowogrodziec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.M F.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Nowogrodziec 750 75095 2030 8 000,00

Razem 8 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.

QxudiiO.



FB-BP.3111.164.2022.GF
Urząd Miasta i Gminy 
Pieńsk

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

5

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Pieńsk 750 75095 2030 6 000,00

Razem 6 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.



FB-BP.3111.164.2022.GF
Urząd Miasta i Gminy 
Polkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF. 1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Polkowice 750 75095 2030 4 387,00

Razem 4 387,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.



FB-BP.3111.164.2022.GF
Urząd Miasta i Gminy 
Prusice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Prusice 750 75095 2030 8 000,00

Razem 8 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.



FB-BP.3111.164.2022.GF
Urząd Miasta i Gminy 
Stronie Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Stronie Śląskie 750 75095 2030 4 789,12

Razem 4 789,12

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.



g g j
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FB-BP.3111.164.2022.GF
Urząd Miasta i Gminy 
Syców

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Syców 750 75095 2030 4 216,94

Razem 4 216,94

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.



FB-BP.3111.164.2022.GF
Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Szczytna 750 75095 2030 8 000,00

Razem 8 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

FB-BP.3111.164.2022.GF
Urząd Miasta i Gminy 
Ścinawa

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Ścinawa 750 75095 2030 6 000,00

Razem 6 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.

\f YD.^AtU 
Finansów i Bud-:g o j



FB-BP.3111.164.2022.GF
Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Świerzawa 750 75095 2030 8 000,00

Razem 8 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.
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FB-BP.3111.164.2022.GF
Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Trzebnica 750 75095 2030 8 000,00

Razem 8 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.



FB-BP.3111.164.2022.GF
Urząd Miasta i Gminy 
Węgliniec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.M F.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Węgliniec 750 75095 2030 8 000,00

Razem 8 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.



FB-BP.3111.164.2022.GF
Urząd Miasta i Gminy 
Wleń

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Wleń 750 75095 2030 8 000,00

Razem 8 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.



FB-BP.3111.164.2022. GF
Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Ząbkowice 
Śląskie 750 75095 2030 8 000,00

Razem 8 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.
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FB-BP.3111.164.2022.GF
Urząd Miasta i Gminy 
Ziębice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Ziębice 750 75095 2030 7 999,92

Razem 7 999,92

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.



FB-BP.3111.164.2022.GF
Urząd Miasta i Gminy 
Żarów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Żarów 750 75095 2030 8 000,00

Razem 8 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.



FB-BP.3111.164.2022.GF
Urząd Gminy 
Chojnów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.M F.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Chojnów 750 75095 2030 5 200,00

Razem 5 200,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.



FB-BP.3111.164.2022.GF
Urząd Gminy 
Ciepłowody

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF. 1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Ciepłowody 750 75095 2030 4 000,00

Razem 4 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.
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FB-BP.3111.164.2022.GF
Urząd Gminy 
Czarny Bór

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Czarny Bór 750 75095 2030 8 000,00

Razem 8 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.
(. IW/i^ł* , f



FB-BP.3111.164.2022.GF
Urząd Gminy 
Czernica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.M F.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Czernica 750 75095 2030 8 000,00

Razem 8 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.



FB-BP.3111.164.2022. GF
Urząd Gminy 
Dobromierz

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Dobromierz 750 75095 2030 8 000,00

Razem 8 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.
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FB-BP.3111.164.2022.GF
Urząd Gminy 
Gaworzyce

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Gaworzyce 750 75095 2030 8 000,00

Razem 8 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.



FB-BP.3111.164.2022.GF
Urząd Gminy 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Głogów 750 75095 2030 8 000,00

Razem 8 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.



FB-BP.3111.164.2022.GF
Urząd Gminy 
Janowice Wielkie

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Janowice Wielkie 750 75095 2030 8 000,00

Razem 8 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.



FB-BP.3111.164.2022.GF
Urząd Gminy 
Jemielno

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Jemielno 750 75095 2030 8 000,00

Razem 8 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.



FB-BP.3111.164.2022.GF
Urząd Gminy 
Jeżów Sudecki

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Jeżów Sudecki 750 75095 2030 7 989,00

Razem 7 989,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.



FB-BP.3111.164.2022.GF
Urząd Gminy 
Jordanów Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Jordanów Śląski 750 75095 2030 8 000,00

Razem 8 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.



FB-BP.3111.164.2022.GF
Urząd Gminy 
Kamieniec Ząbkowicki

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czeiwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Kamieniec 
Ząbkowicki 750 75095 2030 8 000,00

Razem 8 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.



FB-BP.3111.164.2022.GF
Urząd Gminy 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Kamienna Góra 750 75095 2030 8 000,00

Razem 8 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.



FB-BP.3111.164.2022.GF
Urząd Gminy 
Kotla

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF. 1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Kotla 750 75095 2030 8 000,00

Razem 8 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.



FB-BP.3111.164.2022.GF
Urząd Gminy 
Kunice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Kunice 750 75095 2030 8 000,00

Razem 8 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.

c  4)mkQ



FB-BP.3111.164.2022.GF
Urząd Gminy 
Legnickie Pole

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Legnickie Pole 750 75095 2030 5 000,00

Razem 5 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.



FB-BP.3111.164.2022.GF
Urząd Gminy 
Łagiewniki

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.M F.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Łagiewniki 750 75095 2030 3 000,00

Razem 3 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.



FB-BP.3111.164.2022.GF
Urząd Gminy 
Malczyce

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Malczyce 750 75095 2030 2 718,30

Razem 2 718,30

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.
j  - .. , /



FB-BP.3111.164.2022.GF
Urząd Gminy 
Marcinowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Marcinowice 750 75095 2030 8 000,00

Razem 8 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.



FB-BP.3111.164.2022.GF
Urząd Gminy 
Marciszów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Marciszów 750 75095 2030 3 605,00

Razem 3 605,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.



FB-BP.3111.164.2022.GF
Urząd Gminy 
Mietków

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Mietków 750 75095 2030 4 800,00

Razem 4 800,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.



FB-BP.3111.164.2022.GF
Urząd Gminy 
Mysłakowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Mysłakowice 750 75095 2030 8 000,00

Razem 8 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.



FB-BP.3111.164.2022.GF
Urząd Gminy 
Niechlów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.M F.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Niechlów 750 75095 2030 8 000,00

Razem 8 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.



FB-BP.3111.164.2022.GF
Urząd Gminy 
Pęcław

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Pęcław 750 75095 2030 8 000,00

Razem 8 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.

c  .



FB-BP.3111.164.2022.GF
Urząd Gminy 
Platerówka

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Platerówka 750 75095 2030 8 000,00

Razem 8 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.



FB-BP.3111.164.2022.GF
Urząd Gminy 
Podgórzyn

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Podgórzyn 750 75095 2030 7 500,00

Razem 7 500,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.



FB-BP.3111.164.2022.GF
Urząd Gminy 
Ruja

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Ruja 750 75095 2030 5 000,00

Razem 5 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.
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Urząd Gminy 
Stara Kamienica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Stara Kamienica 750 75095 2030 8 000,00

Razem 8 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.
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Urząd Gminy 
Sulików

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Sulików 750 75095 2030 8 000,00

Razem 8 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.
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Urząd Gminy 
Wińsko

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Wińsko 750 75095 2030 8 000,00

Razem 8 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.
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Urząd Gminy 
Zagrodno

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Zagrodno 750 75095 2030 6 000,00

Razem 6 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.
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Urząd Gminy 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Złotoryja 750 75095 2030 8 000,00

Razem 8 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.
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Urząd Gminy 
Żukowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Żukowice 750 75095 2030 8 000,00

Razem 8 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

Urząd Miasta 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Dzierżoniów 750 75095 6330 8 000,00

Razem 8 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.
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Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Chocianów 750 75095 6330 8 000,00

Razem 8 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.
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Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Lubawka 750 75095 6330 8 000,00

Razem 8 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Międzybórz

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Międzybórz 750 75095 6330 8 000,00

Razem 8 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072. | s - \
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Urząd Miasta i Gminy 
Złoty Stok

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Złoty Stok 750 75095 6330 8 000,00

Razem 8 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

Urząd Gminy 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.M F.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Dzierżoniów 750 75095 6330 8 000,00

Razem 8 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.
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Urząd Gminy 
Nowa Ruda

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Nowa Ruda 750 75095 6330 8 000,00

Razem 8 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.
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Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

Urząd Gminy 
Siekierczyn

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Siekierczyn 750 75095 6330 8 000,00

Razem 8 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.
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Urząd Gminy 
Udanin

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.147.2022.MF.1926 

(nr wewnętrzny -  MF072) z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2022 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

I

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 czerwca 2022 r.

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UG Udanin 750 75095 6330 6 000,00

Razem 6 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 81), przeznaczone są na 

finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach 

projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

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

szczegółowości:

Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe,

Zadanie 9.1. - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za 

granicą,

Podzadanie 9.1.1. - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w kraju i za granicą,

Działanie 9.1.1.9. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

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 -  MF072.
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